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1.

INNKOMNE INNSPILL ETTER VARSLING AV OPPSTART

Etter varsling av oppstart kom det inn til sammen 8 innspill. Fylkesmannen leverte et tilleggsinnspill etter et møte hvor løsningene ble vist mer detaljert. I første
versjon av planforslaget som var på høring i 2016 ble innspillene kommentert. Siden dette er løsningene forandret. Innspillene er derfor kommentert på nytt med
dette utgangspunkt.

Innspill fra

Essensen i innspillet

Forslagstillers kommentar

Møre og Romsdal

1.Understreker viktigheten med en tydelig oversikt over

1. Trasevalg og de ulike konsekvensene ved dem er i hovedsak tatt i

fylkeskommune

fordeler og ulemper med de ulike alternativene.

kommunedelplanen for Møreaksen. Men valg i forhold til brutype er beskrevet i
vedlagt rapport fra kreativ fase (inkludert fordeler og ulemper).

2.Potensial for funn av automatisk freda kulturminne som

2. Fylkeskommunen har gjennomført arkeologisk befaring og registeringer i

ligg skjult under markoverflata.

planområdet. Det vil i tillegg bli gjennomført tilleggsregistreringer våren 2018 som
vil være dokumentert før endelig planvedtak.

3.Har en del av de samme innspill som fylkesmannen, men

3. Tips i forhold til bestemmelser/sosi koder følges.

er særlig opptatt av at det nå er behov for arkeologiske
registreringer og har forslag til hvordan hensynssoner, sosi
koder og bestemmelser kan utformes.
4.Ber plankonsulent kontakte NTNU vitenskapsmuseet for

4.NTNU vitenskapsmuseet har gjennomført utredning for marine kulturminner.

mulige marine kulturminner.
Fylkesmannen i Møre

1.At Kjerringsundet i all hovedsak ble krysset med bruer er

1. Det er valgt bruløsninger over Bollholmsundet og Kjerringsundet. Mellom

og Romsdal

positivt for å minimere mulige negative virkninger for

Storhaugneset og Bollholmen (Storhaugsundet) er det imidlertid valgt steinfylling

landskap, naturverdier og friluftsliv. Råder til at det blir

på grunn av kostnader og tilgang til store tunnelmasser.

valgt bru i sundet mellom Storhaugneset og Bollholmen.
2. Med økende grad av fylling må det til en kartlegging av

2. Det er lagt stor vekt på kartlegging av marine naturverdier. Det er gjennomført

marine naturverdier. Det varsles innsigelse dersom dette

karlegging av fyllingstrassen. I tillegg er det foretatt strømmålinger og

mangler.

simuleringer av strømforhold slik at konsekvenser for marine naturverdier blir
dokumentert.
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3. Nær- og fjernvirkninger ønskes visualisert og vurdert i

3. Nær og fjernvirkninger er grundig dokumentert med 3D film og stillbilder som

reguleringsplansammenheng.

Rambøll har utarbeidet.

4.Vurdere behovet for viltsperre på bruene over

4. Behov for viltsperrer tas inn som bestemmelse i reguleringsplanen.

Kjerringsundet.
5.Gang- og sykkelveien bør skilles fysisk fra motorisert

5. Gang og sykkelvei er i stor grad skilt fysisk fra kjøreveg.

ferdsel spesielt med hensyn til barn og unge.
6. Et stoppested/avkjørsel kan sette ønske om en

6. Det er lagt inn en rasteplass på Flatholmen. Ellers er bruløsninger, veg og

naturskjønn rasteplass, parkering for fiskende o.a. utover

fyllinger gjort så skånsomt som mulig og det er ikke tilrettelagt for tiltak som

dette må en vise forsiktighet med tiltak som utfordrer

utfordrer landskapskvalitetene.

landskapskvalitetene i området.
Supplerende uttalelse etter mer detaljert orientering:
7. Det understrekes at premissene for planen er endret i

7. Det er utarbeidet en konsekvensutredning for de forhold som er endret i forhold

forhold til kommunedelplanen, og at det må gjennomføres

til konsekvensutredningen i forbindelse med kommunedelplanen. Dette gjelder

konsekvensutredning for de forhold som avviker fra

først og fremst marine naturverdier.

kommunedelplanen.
Statens vegvesen

1.Reguleringsarbeid for E39 Ålesund-Molde, parsell Vik-

1. Det har vært utstrakt samarbeid med Statens vegvesen gjennom planarbeidet.

Julbøen er oppstartet. Planavgrensningen overlapper

Planavgrensning mot reguleringsplan for E39 (som nå er vedtatt) er avklart.

denne planen.
2.Gang- og sykkelveg forutsettes regulert i henhold til

2-9. Innspill er blitt fulgt i planleggingen.

vegnormalens krav og at den bygges ut samtidig med

Det har vært tett dialog med Statens vegvesen gjennom hele planarbeidet.

veglinjen. Må sikres i rekkefølgekrav.
3. Trafikksikkerhet på bruer og i tuneller må legges til rette
for slik at dette blir en attraktiv sykkelrute.
4. Støy og luftforhold må utredes og eventuelle tiltak må
fremgå av reguleringsplanen.

Ramboll
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5.Planlagt tunnel må planlegges med nødvendig tiltak for
håndtering av avrenning og vaskevann.
6.Omklassifisering av vegstrekningene fra privat til
offentlig må omtales i reguleringsplanen og avklares i
denne prosessen.
7. Dersom stegvis utbygging blir aktuelt, må nødvendig
tiltak gjennomføres før det kan settes trafikk på det nye
fastlandssambandet. Dette må fremgå som en
rekkefølgebestemmelse i reguleringsplanen.
8. Må settes av tilstrekkelig areal til massedeponi.
9. Ber om at den gode dialogen videreføres i dette
prosjektet slik at avklaringer kan skje før planen legges ut
til offentlig ettersyn.
Opplysningsvesenets

Ingen merknader på nåværende tidspunkt

fond
Fiskeridirektoratet

Viktig å ta hensyn til havbruksinteressene. Eventuelle

Jfr. uttalelse fra Fylkesmannen vil vi ta spesielt hensyn til slam/partikler fra

virkninger fra sprengningsarbeid og slam/partikler fra

masseutfylling.

masseutfylling og bearbeidelse av masser i sjø må
vurderes særskilt. Nevner spesielt lokalitetene Setevika
nord, Setevika og Aukrasanden. Viktig å avklare i forhold
til oppdrettanlegg i god tid.
Møre og Romsdal

1. Konsekvenser for skipstrafikken i Kjerringsundet og

havn IKS

andre seilbare sund under anleggsperioden må inn i

1. Konsekvenser i anleggsperioden er omtalt i planbeskrivelsen og bestemmelser

planarbeidet
2. Konsekvenser for skipstrafikken i Kjerringsundet og
andre seilbare sund etter at anlegget er ferdigstilt må inn i
planarbeidet

2. Konsekvenser for skipstrafikk i permanent situasjon er omtalt i planbeskrivelsen
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Eier av Gnr. 29

1.Ønsker at støy blir hensyntatt i planarbeidet: Noe

1.Støyutredning er gjennomført med støysonekart. Behov for skjerming er tegnet

bnr.3 i Midsund

skjerming kan det bli hvis «brua kommer noe lengre vest

inn i reguleringsplanen.

Kommune

enn vist i kommunedelplanen».
2.Ved bygging av ny vei må det tas hensyn til mulighet for

2. Det er adkomst til Stavika for bil. Under anleggsperioden vil det sannsynligvis

å komme ned til «Stavika» med bil.

måtte etableres en alternativ adkomst.

3.Grunneier ønsker å bli underrettet dersom det blir
endringer av betydning i planen.

3. Grunneier vil bli underrettet, foreløpig ingen endringer på Otrøya.

Eier av Gnr 1 Bnr

Bekymret over at broen kan komme lenger vest enn det

Planforslaget er nå i stor grad samsvarende med traseen fra kommunedelplanen.

108 og Bnr 63 i

som er vist i kommunedelplanen og ser heller at den

Aukra kommune

kommer lenger øst. Ber om at det tas hensyn til
eksisterende boliger på Tangeneset ved planlegging av
broen, og at de ulempene som anlegget vil påføre blir
minst mulig.

Ramboll
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2.

INNKOMNE INNSIGELSER OG MERKNADER ETTER HØRING AV FØRSTE VERSJON AV
REGULERINGSPLANEN

Etter høring og offentlig ettersyn av første versjon av reguleringsplanen kom det inn til sammen 27 merknader. I det etterfølgende er merknadene kort
oppsummert og kommentert. Merknadene i sin helhet ligger vedlagt.
Nr

Myndigheter/ private parter

Kommune

1

Fylkesmannen i Møre og

Felles

Romsdal

2

Møre og Romsdal

Felles

Merknader
1) Det er ikke gjennomført god nok kartlegging av
marine naturverdier. Fylkesmannen vil ha innsigelse
til planforslaget om konsekvensene viser seg å være
kritiske for viktig marint naturmangfold.

Behandling av innkomne merknader ved offentlig ettersyn
1) Som grunnlag for det reviderte planforslaget er det
gjennomført et omfattende arbeid med
strømmålinger og simuleringer for å kartlegge
konsekvenser for marint naturmangfold

2)

Valgt bruløsning over Kjerringsundet kan gi negative
konsekvenser for marine naturverdier. Ønsker
alternativ løsning vurdert og synliggjort.

2)

Det reviderte planforslaget har endret brutypene
blant annet som følge av potensielt uønskede
virkninger for naturverdiene.

3)

Viltsperre ved bruer må også settes inn i
anleggsperioden.

3)

Viltsperre i anleggsperioden er innlemmet i
bestemmelsene

4)

Støytiltak fra støyrapport bør skrives fullt ut i
planforslaget for å sikre lesbarhet.
Nødvendig med et avgrenset ettersyn av planen til
aktuelle sektormyndigheter når undersøkelse om
påvirkning på marine biotoper er gjennomført.

4)

Støytiltak er tilføyd i planforslaget

1)

Siden det nå foreslås ny løsning, blir planen sendt på
ny høring og offentlig ettersyn. Det er gjennomført
utredninger med hensyn til marine biotoper

2)

Vurdere om endret vegføring på Kjerringholmen og
Aukratangen gir endra verdi og omfang for
delstrekning 4, for ulike tema, spesielt ikke-prisatte
konsekvenser.

2)

Revidert planforslag har en løsning som er mer i tråd
med kommunedelplanen med konsekvensutredning.

3)

Nærmere omtale av bakgrunn for trasévalg og
utforming av veganlegg på Flatholmen og
Aukratangen.

3)

Planbeskrivelsen har en fyldig omtale av de valg som
er gjort med hensyn til trasevalg.

4)

Mangler gang-/sykkelveg langs Hjertvikvegen som
kan møte gang-/sykkelveg i reguleringsplan for
Barnebo barnehage.

4)

Gang- og sykkelvegstump er lagt inn i
reguleringsplanen.

1)

fylkeskommune
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Statens vegvesen

7

Felles

5)

Planbeskrivelse kap. 5.11 omtale av riggområde «et
større riggområde sør for fv.261 på ca XXX daa». Kva
siktes til her? Feil veinummer.

5)

Dette er rettet opp i revidert planforslag

6)

Gang-/sykkelveg, o_SP og p_SRP: ikke optimal
plassering av G/S-veg mht trafikksikkerhet for myke
trafikanter.

6)

Her er løsningen endret i revidert forslag

7)

Savner utredning om forslag til avbøtende tiltak for
kulturminner kap. 6.5.

7)

Planforslaget er gitt en fyldigere omtale av
kulturminner

8)

Innsigelse på grunn av manglende sikring av
kulturminner:
a. Direkte konflikt mellom planlagte
arealformål og automatisk fredete
kulturminner (Lok 208, 205, 206, 202, 203,
204, 209, 101, 102 blir berørt) (se innspill
for mer detaljer)
b. Arkeologiske registreringer er ikke sluttført
c. Mangelfulle plankart og bestemmelser ifbm
sikring av kulturminner (se innspill for mer
detaljer)

8)

Det er gjennomført arkeologiske registreringer for
mesteparten av strekningen. Det vil imidlertid bli
supplert med de siste registreringene våren 2018 før
endelig planvedtak.

9)

SEFRAK-bygninger gnr/bnr 30/2 og 30/1 – høy
kulturhistorisk verdi. Fraråder sterkt riving av
byggene.
E39 Vik-Julbøen: Kryssløsning på Nautneset er ikke
med i forslaget behandlet av Aukra kommune.
Strekning Nautneset-Kjerringsundet: kostnaden med
utbygging skal dekkes av Kjerringsundet.

9)

SEFRAK-bygningene ligger innenfor plangrensen for
E39 som er vedtatt

1)

Reguleringsplanen omfatter ikke finansiering.
Innspillet behandles på et senere tidspunkt.

2)

Reguleringsplan Barnebo og planforslag samsvarer
ikke.

2)

I revidert planforslag er det tilpasset slik at det
stemmer

3)

Planforslag overlapper Hukkelberg boligfelt og vil
oppheve regulert byggegrense. Må gjøres nærmere
vurdering av byggegrense og bestemmelser.

3)

Byggegrensene i planen for Hukkelberg boligfelt er
lagt inn i forslaget til reguleringsplan slik at de
stemmer overens

4)

Vegklasse Nautneset-Sundsbøen: kan benytte
vegklasse U-H4.

4)

Det er valgt dimensjoneringsklasse H2 for
strekningen Nautneset – Sundsbøen, i likhet med
vedtatt reguleringsplan for E39. Fravikssøknad
behandles

1)

Ramboll
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5)

Vurdere stopp-/utkikkspunkt for myke trafikanter ved
vegsløyfe der gang-/sykkelveg følger gamlevegen
rundt tunnel.

6)

Anbefaler at gang-/sykkelveg gjennom tunnel tas ut.
Legg gang-/sykkelveg på utsiden langs gamlevegen.

7)

Grunnforhold Aukra (kap. 5.12): må redegjøres for
om det er gjort gode nok undersøkelser.

8)

Høyspentlinje over tunnelportal kan komme i konflikt
med veganlegget, både i anleggsfasen og senere
drift. Linjen må flyttes før utbygging -> inn i
bestemmelsene.

9)

Trafikk langs fylkesveg 202 under byggeperiode:
Utbygging av Kjerringsundet bør samordne sin
aktivitet med E39 Vik-Julbøen og bidra med
finansiering av nødvendige tiltak på fv202.

5)

Revidert planforslag har ikke tunnel på dette stedet
og gir god plass til utkikkspunkt/ rasteplass

6)

Revidert løsning har ikke tunnel

7)

Geoteknisk notat redegjør for grunnforhold. Det er
gjennomført grunnboringer på Aukratangen.

8)

Høyspentlinje er markert som henynssone i plankart.
Tunnel inngår ikke i revidert løsning

9)

Dette er et tema for byggeplan og
anleggsgjennomføring.

10) Dette anses først å være aktuelt i byggeplanfasen.

10) Varslingsystem ved stenging av bruene må omtales.
11) Tegning C202: Område benevnt som Forholmen er
feil. Området er deler av Sundsbøen.
12) Vær forsiktig med bruk av navn på bruene, kan føre
til at navnene «fester seg».
13) Bestemmelse §11: Midlertidig kaianlegg og
anleggsveier er ikke nevnt i bestemmelsen og
formuleringen kan forståes som at det ikke tillates.

11) Dette er rettet opp i revidert planforslag
12) Det er ikke gitt navn til bruene, men omtalt som bru
over henholdsvis Bollholmsundet og Kjerringsundet
13) Anleggsveier og midlertidige kaianlegg er tilføyd
under listen av eksempler
14) Ikke aktuelt ved ny løsning

14) C102: Ikke regulert tilstrekkelig areal til bygging av
tunnel.
15) BO91_Riggområde 4: Bratt terreng – mulig å utnytte
arealet fullt? Gnr/bnr 29/9 er flatere og virker mer
egnet.
16) Avsatt for lite areal til utbygging av brukar ved
samtlige bruer.
17) 10 m riggområde langs Aukratangen-Hukkelberg –
noe marginalt.

15) – 19) Det er gjennomført en fullstendig gjennomgang
av riggområder i samarbeid med Statens vegvesen
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18) Kap 5.11 «det er regulert et større riggområde sør for
fv.261 på ca. XXX daa». Antar at det er fv. 216.
Finner ikke dette arealet i plankartet.
19) Redegjøre for plangrense ved foten av sjøfyllingene.
Er det tilstrekkelig areal?
20) Bru nærmest Aukratangen: Fylling stopper brått ved
profil 3760 – ikke gjennomførbart slik det er regulert.

20) Bruløsningen er endret på Aukratangen

21) Bestemmelse hensynssone H530_3: Legge til rette
for kryssing av fylkesveg og GS-veg.
Gjennomføringen er ikke beskrevet.

21) Det er beskrevet i reviderte bestemmelser

22) Omklassifisering av veger må omtales. Planmessige
og økonomiske konsekvenser må beskrives.

22) Det er ingen aktuelle omklassifiseringer av eksisterende
veger. Ny veg vil bli klassifisert som fylkesveg. Planmessige
og økonomiske konsekvenser er beskrevet i planforslag

23) O_SP: ikke omtalt hvilken funksjon denne har og
bakgrunn for plassering på vestsiden av vegen.

23) Tatt til etteretning i revidert planforslag

24) O_RP: mangler omtale av bruken og bestemmelse
knyttet til hva som er tillatt innenfor arealet.

24) Tatt til etteretning i revidert planforslag

25) Ikke godt nok tilbud for kollektivreisende (Beboer
lengst sør på Gossen, planlagt boligbebyggelse på
Aukratangen, Sundsbøen).

25) Bebyggelsen både på Aukratangen og Sundsbøen anses å
være for liten til at det medfører behov for bussholdeplass.
Etter en helhetlig vurdering er det derfor ikke lagt til rette for
bussholdeplass på disse stedene.

26) Noe upresis støyberegning – må baseres på trafikktall
20 år etter åpning av veganlegg.

26) Dette er revidert og presisert.

27) Feil trafikkmengde i nordlig arm i rundkjøring på
Hukkelberg – ÅDT 2540, ikke 2000. Nye utredninger
på støy er nødvendig.

27) Det er gjort en ny gjennomgang av trafikkmengder og nye
støyberegninger er gjennomført

28) Støyskjerm fra profil 3970 til 4150 vil komme i
konflikt med rekkverkets arbeidsrom.

28) Støyskjermene er endret. I nevnte område er det planlagt
støyvoll

29) Kap. 5.4 Fravik – fartsgrense på Nautneset må tas ut.
Inngår i regplan for E39 Vik – Julbøen.

29) Det er tatt ut

30) TS-revisjon av Statens vegvesen må gjennomføres
da strekningen planlegges som fylkesveg.

30) Det er gjennomført en TS-revisjon av TS-revisor fra
Rambøll. Det forutsettes TS-revisjon av Statens vegvesen i
neste planfase

Ramboll
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Kystverket

Felles

1)

Fornøyd med planen fra sør og nordover til
Sundsbøen.

1)

OK

2)

Kystverket avventer mer detaljerte tegninger av de
ulike bruene med nøyaktig plassering av
dimensjonerende seilingsløp (BxHxD) før vår tilråding
av reguleringsplan for kryssing av sunda kan gis.

2)

Løsningene er vesentlig endret siden forrige versjon.
De tekniske tegningene gir god oversikt over
plassering av seilingsløp

3)

Det må tas hensyn til sjøkabler.

3)

4)

Eksisterende navigasjonsoppmerking av
Kjerringsundet gir ikke rom for
innsnevring/plassering av søyler som så langt
antydes i plandokumentet.

Det er en planbestemmelse om at det må tas hensyn
til sjøkabler

4)

Dersom det blir behov for endring av
navigasjonsoppmerkingen, vil det bli redegjort for i
byggeplanen

5)

ROS-analyse:
a. Det sies at brutyper og fyllinger er bestemt
– det er ikke bestemt før nødvendige
tillatelser foreligger.
b. Innsnevringer for sjøtrafikk vil medføre
større risiko for påkjørsler av
brukonstruksjoner og skipskollisjon.
c. Pkt.37 utvides med nye pkt 38
«Ferdselsområde i sjø» og 39
«Navigasjonsinstallasjoner».
d. Pkt 6.1 – risikohåndtering av trafikk på sjø
må utføres.

5)

a)
b)
c)
d)

6)

Et slikt dokument anses å være mer egnet i
byggeplanfasen når tiltaket skal detaljeres
ytterligere. Det er satt inn en bestemmelse om dette

7)

I nytt planforslag er det ikke undersjøiske fyllinger.

8)

Presisert i bestemmelsene

6)

7)
8)

Anbefaler eget dokument «Sjøtrafikk og tilhørende
farvannoppmerking». Plan for midlertidig og
permanent navigasjonsoppmerking. Krav om
dokumentasjon og rekkefølge kan tas inn i
bestemmelser – permanent erstattende og nye
navigasjonsinstallasjoner samt farvannskilt skal være
etablert, testet og innmålt før bruene kan tas i
ordinært bruk.
§9: permanent oppfyllinger skal kunne tillates opp til
-25m bør tas inn i bestemmelsen.
§11: midlertidige anlegg- og riggområder krever
tillatelse etter havne og farvannsloven før
iverksetting kan skje.

Uheldig formulering er fjernet
Dette er tatt med i revidert ROS-analyse
Det er satt inn to nye punkt i ROS-analysen
Det er gjort en tilføyelse i ROS-analysen
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Aukra kommune –

11

Aukra

1)

Starten av bru på Tangen: viktig å sikre tilgang til
vegen fra begge sider for myke trafikanter.

1)

Løsningen gir god tilgang til begge retninger

2)

Friluftsliv: «Strekningen Aukratangen til Aukra er av
mindre verdi … osv.» Denne formuleringen er feil og
langt fra dagens situasjon. Vegen vil krysse en av de
mest brukte turstiene i Aukra kommune. Turstien går
til Hallinghaugholå som benyttes mye til rekreasjon,
turer og trim.

2)

Formuleringen er fjernet. Turstien er vektlagt

PlanavdelingaFolkehelsekoordinator

6

Aukra kommune - Eldrerådet

Aukra

Ingen uttalelser.

7

Aukra kommune – Rådet for

Aukra

Viktig med universell utforming i Kjerringsundsambandet.

Universell utforming er lagt til grunn i planforslaget

likestilling av
funkjsonshemma
8

9

Aukra Jeger og Fiskeforening

Barnebo barnehage v/ Sissel

Aukra

Aukra

Garseth
10

Beboere på Tangen (36

Aukra

underskrifter)

11

Gossen Feriesenter v/ Edvin

Aukra

Magne Nybø
12

Tangen Vel v/Edvin Magne

Aukra

Nybø
13

Gossen Jaktvald

Aukra

a)

Planen tar ikke i betraktning betydningen for dyr og
fugleliv i området mellom Aukratangen og
Hukkelberget. Ser det nødvendig at det gjøres
tilstrekkelige undersøkelser for å kartlegge dyreliv,
trekkruter, reir, dagleie for vilt, parringsgroper,
feiinger osv. (Vedlegg 2 visertrekkruter til hjort og
andre observasjoner av dyreliv)

a)

Planbeskrivelsen er utdypet med hensyn til vilt og
dyreliv.

b)

Samme merknad som i innspill 5-2.

b)

Formuleringen er fjernet og omtalen utdypet

Mangler gang-/sykkelveg langs Hjertvikvegen som kan møte
gang-/sykkelveg i reguleringsplan for Barnebo barnehage.
Er imot høy fylling fra sjøen og innover land til Tangevegen,
vegen følger ikke terreng og dette vil ta utsikt og sol for
beboerne, og adkomst til bygda fjernes. Beboerne ønsker at
den nye vegen fra fjøra og innover land bør legges så lavt som
mulig i terrenget og ikke være høyere når den krysser dagens
Tangeveg enn høydenivå slik som Tangevegen er i dag.
Ønsker også en vanlig kryssløsning samt at det den
inntegnede omleggingen av vegen ned og rundt eiendom 1/48
blir fjernet.
Ønsker adkomst til Tangen, rundkjøring ned mot sjøen og
utbedring av vegen mot Breivik.
Påpeker turstier og vilttråkk i området Aukraskogen –
Berghaugane – Hallingshaugen
Ønsker tunneler for å få fri ferdsel
1) Gir tilslutning til merknad fra Aukra Jeger og
Fiskeforening.

Gang- og sykkelvegstump er lagt inn i reguleringsplanen.
Revidert planforslag har en annen bruløsning.

Det er ikke lagt til rette for vegforbindelse mellom ny
fylkesveg og Tangevegen etter en helhetsvurdering
Tunnel i dette området er ansett å være urimelig kostbart.
Andre tiltak for å sikre ferdsel på tvers er omtalt i planen
1.

Se kommentarer fra Aukra Jeger og Fiskeforening
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2)

3)

14

Ivar Tangen

Aukra

15

Kjell Åge Tangen

Aukra

16

May Liss B. Raknes

Aukra

17

18

Pete Roberts

Svein Oddvar Korsvik og
Hanna Valved Korsvik
(Gnr/bnr 1/62 og 133)

Aukra

Aukra

Ber om at det blir vurdert hvilke tiltak som kan
iverksettes for at bruprosjektet får minst mulig
negative konsekvenser for viltet generelt og rovviltet
spesielt
Ber om vurdering av fysiske hindre for å unngå tilsig
av uønsket rovvilt

2.

Slike tiltak er vurdert i planen

3.

Det er lagt inn en bestemmelse om at det skal
etableres viltsperre på bruene

Er imot at det skal etableres rundkjøring på Tangen – Fornøyd
med planene
Fornøyd med planen - Er imot at det skal etableres
rundkjøring på Tangen
Misfornøyd med høyden innover land på Tangen.
Ønsker avkjørsel fra Tangevegen til ny veg fra Kjerringsundet
til Hukkelberg.

Ny løsning er flyttet og det er ikke rundkjøring på Tangen

Påpeker populær tursti fra Aukraskogen til Berghaugene og
Hallingshaughåla.
1) Trasé over Kjerringsundet berører beskyttet korallrev
– dette er uakspetabelt.
2) Risiko for skipstrafikk som kan kollidere med brua
over Kjerringsundet er ikke vurdert.
3) Prosjektet utføres ikke i samsvar med Rambøll
rapport 23-01-23 (nå fjernet fra nettet) –
terrengtilpasning og lave fyllinger.
4) Imot fjerning av rundkjøring.
5) Imot ny trasé Fv217 med fire nye svinger.
6) Imot endring av trasé Fv217 pga unødvendig kjøp av
tomt/bruk av areal.
7) Ved evt sykkelveg fra ny Fv217, bør den ikke
ødelegge gårdhus i Tangevegen 160.
8) Ønsker gjennomsiktig eller delvis gjennomsiktig
støyskjermer.
9) Ønsker å snakke på plankomitemøte der prosjektet
kan bli avgjort.
1) Gnr/bnr 1/62 ligger innenfor 50m-byggegrensa til
fylkesvegen, dette gir restriksjoner som de ikke har i
dag.
2) Gnr/bnr 1/133 berøres også av byggegrensen.
3) Krysset ved Hukkelberg bør flyttes vekk fra
bebyggelsen slik at eksisterende boliger ikke blir
berørt.
4) Traséen over Kjerringsundet bør følge terrenget.

Turstien er bedre omtalt i revidert planbeskrivelse

Ny løsning er flyttet og det er ikke rundkjøring på Tangen
Det er ikke lagt til rette for vegforbindelse mellom ny
fylkesveg og Tangevegen etter en helhetsvurdering

1.
2.

Ny bruløsning gir ikke vesentlige konsekvenser for
korallrevet
Dette er vurdert i revidert planforslag

3.

Vegen er forsøkt tilpasset terrenget i den grad det er
mulig

4.
5.

9.

Revidert løsning har ikke rundkjøring
Kryssingen med ny fylkesveg innebører en liten
avbøyning på vegen.
Ny løsning gir ikke de samme konsekvenser
Løsningen er nå endret
Utforming av støyskjermer vil bli gjort i forbindelse
med byggeplan
Dette må kommunen ta stilling til når det er aktuelt.

1)

Revidert planforslag har endret på byggegrensene

2)
3)

Revidert planforslag har endret på byggegrensen
Ut fra en helhetsvurdering er løsningen ansett å være
den beste for tilkobling av den nye fylkesvegen
Løsningen er endret i revidert planforslag
Løsningen er endret. Men det er ikke lagt til rette for
tilkobling, ut fra en helhetsvurdering
Turstien er omtalt bedre i revidert planforslag

6.
7.
8.

4)
5)
6)

MED KOMMENTARER

13

5)
6)
19

Svein Åge Raknes (Gnr/bnr

Aukra

Kjerringsundvegen på Tangen: dominerende og
splitter bygden. Bør senkes og beboere på Tangen
bør ha adkomst til fylkesvegen.
Påpeker turstien Aukraskogen – Berghaugene –
Hallingshaughåla.

Imot landingen av bru over Kjerringsundet til Tangen.

Revidert planforslag har endret bruløsning ved Tangen

1/148)
20

Tore og Tormod Hukkelberg

Aukra

1)

Byggegrense 50m på gnr/bnr 1/15 – eventuelt erverv
av areal under forutsetning at det blir et makebytte
med Aukra kommune på et tilsvarende areal.

1)

Grunnerverv vil bli gjenstand for egen prosess

2)

Ønsker veitrase i tunnel for å opprettholde fri ferdsel
for folk og dyr.

2)

Tunnel i dette området er ansett å være urimelig
kostbart. Andre tiltak for å sikre ferdsel på tvers er
omtalt i planen

3)

Alternativ til å avlaste trafikk fra Hjertvik-krysset til
Falkhytten sentrum: ny trase lengre vest for
eksisterende vei.
Ramfjord har ikke mottatt melding om oppstart av
planen iht PBL §12-8 og har ikke fått tydelig og
konkret informasjon om tiltakets konsekvens for sin
eiendom.

3)

Dette er ikke en del av planen for Otrøya - Gossen

1)

Oppstart av planarbeid ble varslet

2)

Ønsker støyskjerming for sin eiendom, enten i form
av støyskjerm eller 3 lags vinduer på sitt bolighus.

2)

Støyskjerming vil bli gjennomført på de steder det er
påkrevet i henhold til retningslinjer.

3)

Ønsker ikke byggegrense som reduserer råderetten
av egen grunn. I så fall må det gis erstatning.

3)

Byggegrensene er endret i revidert planforslag

4)

Ønsker ikke anlegg- og riggområde på sin eiendom.

4)

1)

Ønsker kjørbar vei ned til adkomstmulighet til sin
eiendom i Stavika.

1)

Et tynt anleggsbelte er markert. Det er nødvendig for
å kunne gjennomføre anlegget
Det vil bli lagt til rette for adkomst til hyttene i
Stavika, men detaljer om dette må avklares i
byggeplanfasen.

2)

Ønsker støyskjerming av trasé.

3)

1)

Planforslaget gjør det umulig å utnytte restarealet på
gnr/bnr 29/1. Krever tiltak som muliggjør utnyttelse i
tråd med reguleringsplan for Sundsbøen vedtatt
25.03.1998 for sin resteiendom. Dette omfatter
støyskjermingstiltak og en byggegrense som
muliggjør utnyttelse av eiendommen.

1)

(Gnr/bnr 1/15)

21

Wold og Co på vegne av Odd

Aukra

1)

Kristian Raknes
(Gnr/bnr 1/20)

22

Knut-Eugen Fjeld Folkenborg

Midsund

(Gnr/bnr 29/3)

23

Wold & Co på vegne av
Eikrem Eiendom (Gnr/bnr
29/1)

Midsund

Støyskjerming vil bli gjennomført på de steder det er
påkrevet i henhold til retningslinjer.
Tiltaket medfører ulemper for denne eiendommen.
Men den er regulert som LNFR-område og det anses
ikke hensiktsmessig å fravike
byggegrensebestemmelsene
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2)

24

Ole Kristian Remkall (Gnr/bnr

Midsund

29/9)

Ønsker ikke at egen eiendom skal benyttes til anleggog riggområde.

Byggegrense på 50 m går over huset og medfører store
restriksjoner for bruk og utvikling av eiendommen. Har
byggesøknad som ligger på vent hos kommunen. Ønsker ikke
ytterligere utsettelse.

2)

Planen innebærer et større riggområde på
Sundsbøen, som også vil bli benyttet til E39. Det er
vanskelig å finne gode alternativer
Eiendommen vil bli påført ulemper både i anleggsfasen og
senere. Det vil derfor måtte gjøres en vurdering av mulig
erverv av eiendommen

Riggområder med støy og anleggsvirksomhet vil være en stor
belastning.
Terrenget mot eiendom skjermer for vær og vind – dette blir
endret og medfører ulemper.
Eiendom på Hagebukta som blir berørt og vil tape verdi.

25

Terje Kirkeland (Gnr/bnr

Midsund

Ønsker forhandlinger med kommunen med sikte på innløsing
av eiendom straks reguleringsplan er vedtatt. Vil kreve
nøkkelferdig hus et annet sted, samt erstatning for ulemper
det vil medføre.
1) Ønsker støyskjerming

1)

Støyskjerming vil bli gjennomført på de steder det er
påkrevet i henhold til retningslinjer.

29/5)

26

Sigrid og Tormod Bjerkeland /

Midsund

2)

Eiendommen er avhengig av privat brønn som mest
sannsynlig vil forsvinne – ønsker tiltak som sikrer
eiendommen rent vann.

2)

Eier av private brønner som blir påvirket av
veganlegget under anleggs- eller driftsfasen skal
sikres alternativ vannforsyning.

3)

Ønsker fortsatt fri tilgang til sjø.

3)

Tiltaket vil ikke endre adgangen til sjø

4)

Eiendommen må ha adkomst fra hovedveg.

4)

1)

Viktig at naturinngrep ikke blir for synlig og at broer
ikke hindrer trafikk av småbåter.

1)

Eiendommen vil fortsatt bli sikret adgang til
hovedveg. Adkomsten kan imidlertid bli begrenset i
anleggsperioden.
Det er lagt vekt på å minimere konsekvensene

2)

Valg av trasé vil påvirke nærmiljø og friluftsliv for
fritidsboliger i Stavika.

2)

Det vil bli påvirkning, men det er lagt vekt på å
trekke vegen så langt unna at det gir minst mulig
konsekvenser for nærmiljøet.

3)

Fv668 vil påvirke hyttegrend negativ. Små
justeringer kan beskytte fritidsboligene. Ønsker å
flytte traséen noen meter lengre vest.

3)

Traseen er flyttet så langt vest som det er mulig, og
med en bergskjæring på utsiden.

Christine Bugge og Jørn
Stavik (fritidseiendommer i
Stavika)

MED KOMMENTARER

27

Lasse Devold (Gnr/Bnr 29/11
og 19 Stavika)

15

Midsund

1)

Ønsker ikke riggområde på nordsiden av Stavika.

1)

Den konkrete plasseringen av riggområdet vil bli
vurdert i byggeplanen.
Traseen er flyttet så langt vest som det er mulig, og
med en bergskjæring på utsiden.

2)

Ønsker vegen flyttet 5-10 meter lenger vest pga
nærhet til bebyggelse.

2)

3)

Ønsker gangveg helt opp til parkeringsplassen.

3)

Løsningen er endret i revidert planforslag

4)

Evt. pukkverk kan legges på jordet ned mot Sundsbø
garden.

4)

Tas til orientering

5)

Utbyggingen vil kunne skade nabos drikkevanns
brønn.

5)

6)

Antar at det er planlagt infrastruktur (strøm og vann)
for planlagte hytter og sjøhus på øyene.

Dette vil bli hensyntatt i det videre arbeidet med
byggeplan.

6)

Det er ikke lagt til rette for hytter eller sjøhus på
øyene

Ramboll
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Aukra kommune
Reguleringsplan Kjerringsundet (ny veg mellom Gossen og Oterøya)
Fråsegn til offentleg ettersyn - motsegn
Fylkesmannen viser til Dykkar brev der reguleringsplan Kjerringsundet blir lagt ut til
offentleg ettersyn, etter vedtak i Planutvalet i Midsund kommune den 17.12.2015 og
vedtak i Drifts- og arealutvalet i Aukra kommune den 16.12.2015. Vi har ut frå våre
ansvarsområde følgjande merknader:
Generelt
Føremålet med reguleringsplan Kjerringsundet er ny veg mellom Gossen i Aukra
kommune og Otrøya i Midsund kommune. Planen bygger på vedtatt kommunedelplan for
prosjektet E39 Vestnes - Molde med arm til Gossen.
Kartlegging av marine naturverdiar
Det ligg føringar i gjeldande kommunedelplan om kartlegging av marine naturverdiar
dersom fjordkryssing fråvik overordna plan. Fylkesmannen har i fråsegn til melding om
oppstart varsla at vi vil vurdere å ha motsegn dersom planforslag fråviker
kommunedelplanen og marin kartlegging manglar. Vi registrerer at god nok kartlegging
ikkje er gjennomført.
Influensområdet til planen har etter vår vurdering stort potensiale av førekomstar av viktig
marint naturmangfald. Det finnes mellom anna kjente registreringar av korallar aust for
sundet. Slike korallrev er svært avhengig av gode straumtilhøve, og vi kan ikkje sjå bort
frå at planforslaget som er sendt på høyring kan ha negative konsekvensar for
naturverdien.
Planforslaget fråvik kommunedelplan ved å planlegge kryssing av Kj erringsundet med
kassebruer i spennbetong på fylling, og med endra traseval. Ved sjødjupne over 25 meter
skal ein fylle med sprengstein til djupne -25 m. Ei slik omfattande oppfylling av massar
vil snevre inn tverrsnittet i sundet med 30%. I marinbiologisk kartlegging med ROV i
fyllingstraseen av juni 2015 er det avdekt at det ikkje er sjeldne eller trua arter i sjølve
fyllingstraseen. Måling i sjø vinteren 2014-15 har klargjort straumtilhøve i sunda. I
planskildringa punkt 6.1 og føresegnene punkt 3.9 blir det opplyst at det er planlagt meir
detaljerte undersøkingar av verdi og sårbarheit av korallreva og konsekvensar, både i
anleggsfasen og den permanente situasjonen som følgje av sjøfylling.
Postadresse:
Postboks 2520

6404 Molde

Telefon:
71 25 84 00

E-post:
fmmrpostmottak@fylkesmannenno

Web:
\v\vw.fylkesmannenno/mr

Org.nr:
974 764 067

;
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Vi minner om pbl § 4-2 som seier at reguleringsplaner som kan få vesentleg verknad for
miljø og samfunn skal ved offentleg ettersyn i planskildringa gi ei særskilt vurdering og
skildring - konsekvensutgreiing - av dei verknader planen har på miljø og samfunn. Slik
planforslaget ligg føre vil Fylkesmannen legge vekt på at:
- fagekspertise på område må vurdere behovet for ytterligare kartlegging av marine
naturverdiar i planen sitt influensomrâde, og gjennomføre slik kartlegging som eit
grunnlag for vidare planarbeid.
-

det må gjerast ei fagleg vurdering av kva konsekvensar graden av fylling i sjø vil
ha på marine naturverdiar i influensområdet til planen, både i anleggsfasen og på
permanent basis.

-

dersom tiltak kan hindre uheldig skade på dei marine naturverdiane må desse
synleggjerast og forankrast i planføresegnene.

Først når marin kartlegging og konsekvensutgreiing ligg føre har Fylkesmannen grunnlag
nok til å gjere ei endeleg vurdering av prosjektet opp mot dei marine naturverdiane i
influensområdet.
Altemativ veg-/bruløvsing utgreiast
Av planomtalen går det fram at gjennom ein kreativ fase har ein kome fram til at
Kjerringsundet blir planlagt med kassebru på fylling i sjø. Fordi valt bruløysing kan få
negative konsekvensar for marine naturverdiar vil vi rå til at alternativ løysing blir vurdert
og synleggj ort. Vi saknar også ei faktabasert grunngjeving av kvifor altemativet i
kommunedelplanen vart valt bort.
Viltsperre
Reguleringsplanføresegna sikrar at det blir etablert viltsperre ved alle bruene før dei blir
tatt i bruk. Tiltak må også settast inn i anleggsperioden for å hindre uønska vilt i å
passere.
Støy
Rambøll har utarbeid støyrapport for Kjerringsundet datert 14.09.2015. Støytiltak som går
fram av støyrapporten er vist i plankartet, og føresegnene viser til at retningsline T1442/12 skal gjelde for planområdet. Det blir elles vist til at støytiltak skal gjennomførast
som skildra i støyrapport som ligg vedlagt føresegnene. Skj ermingstiltak skal
ferdigstillast samtidig med veganlegg.
Vår vurdering er at dei støytiltak som går fram av støyrapport punkt 5.2 bør skrivast fullt
ut i planføresegnene for å sikre lesbarheit og slik at planføresegnene blir så konkrete som
mogleg.
I tillegg bør det visast til støyrapport av 14.09.2015 utarbeidd av Rambøll i føresegnene,
og at det er grenseverdiane for støy i tabell 3 í T-1442/12 som skal gjelde for
planområdet.
Det ser ut til å vere to bustader (gbn 1/81 og gbn 1/20 i Aukra) som fortsatt har fasade i
gul støysone etter at støytiltak (voll og skjerm) er etablert. Det bør vurderast om det er
naudsynt med tilleggstiltak for desse bueiningane. Dette bør i så fall forankrast i
føresegnene.
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Rundskriv T-1442/ 12 punkt 4 gir retningsliner for avgrensing av støy frå bygg- og
anleggsverksemd (anleggsfasen). Tabell 4 og 5 i rundskrivet gir anbefalte støygrenser
med skjerping av støygrensene ved langvarige arbeider. Ein bør vurdere om støygrensene
og eventuelt avbøtande tiltak skal sikrast i føresegnene.

Konklusjon
Fylkesmannen har motsegn til reguleringsplan Kjerringsundet på følgjande punkt:
0 Fagekspertise må avklare behovet for ytterligare marin kartlegging i influensområdet
til vegtraseen, og utgreie kva konsekvensar vegprosjektet kan få for viktige marine
naturverdiar, både i anleggsfase og på permanent basis. Fylkesmannen varslar at vi
vil ha motsegn til planforslaget om konsekvensane viser seg å vere kritiske for viktig
marint naturmangfald.
0 Planføresegna punkt 3.5 (viltsperre) må justerast til også å gjelde i anleggsperioden.

Med helsing

Rigmor Brøste (e.f.)
ass. fylkesmann

Jon Ivar Eikeland
fagsjef - plansamordning
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Aukra og Midsund kommunar - detaljregulering - reguleringsplan
for Kjerringsundet - offentleg ettersyn - motsegn
Møre og Romsdal fylkeskommune viser til offentleg ettersyn av reguleringsplan for
Kjerringsundet, jf. vedtak i drift- og arealutvalet i Aukra kommune 16.12.2015 og
vedtak i planutvalet i Midsund kommune 17.12.2015. Vi sender med dette felles
svarbrev til kommunane, og har ut frå våre ansvarsområde følgjande merknader:
Planfagleg vurdering
Generelt gir planomtalen etter vår vurdering tilstrekkeleg informasjon om alle forhold knytt
til planforslaget. Det er peikt på enkelte forhold som det knyter seg usikkerheit til, m.a.
påverknad på marine biotopar av utfylling (anleggsfasen), og det er vist til meir detaljerte
undersøkingar som skal gjennomførast før planvedtak. Desse vil truleg også gi grunnlag for
å vurdere avbøtande tiltak, som ikkje er omtalt no. Vi ser det som nødvendig med iallfall
eit avgrensa ettersyn av planen til aktuelle sektormyndigheiter med dette oppdaterte
kunnskapsgrunnlaget.
Planforslaget har få større avvik frå vegtrasé vedtatt i kommunedelplan, men vald bruløysing over Kjerringsundet gjer at veg over Kjerringholmen og ilandføring på Aukratangen kjem lenger vest enn det kommunedelplanen viser. Denne vestlege traseen er
fanga opp i forslag til kommuneplanens arealdel for Auka, som låg ute til offentleg ettersyn
sommaren 2015. Det er gitt ei relativt kort vurdering av verknad for friluftsliv og nærmiljø
på Aukratangen, og vi meiner ein her bør «ta opp tråden» frå konsekvens-utgreiinga for
E39 Vestnes-Molde og gi ei vurdering av om endra vegføring på Kjerringholmen og
Aukratangen gir endra verdi og omfang for delstrekning 4, Sundsbøen-Aukra for ulike
tema, særskilt «ikke prissatte konsekvenser».
Veglinje er vald med omsyn til minimale skjeringar og fyllingar, og landskapsinngrepa er
synleggjort på ein god måte ved bruk av bilete med terrengmodell. Det er laga ein lengre
presentasjonsfilm som viser ei køyring over denne modellen langs heile vegtraseen.
Landskapspåverknaden framstår som ein kan vente ut frå vedtatt trasé i kommuneplan.
Størst inngrep av fylling og skjering synes å vere på Flatholmen og Aukratangen, og her
kunne det gjerne ha vore ein nærare omtale av bakgrunnen for traséval og utforming av
veganlegget.
Tilknyting til fv. 216 ved Hukkelberget
Den nye vegtraseen er planlagt med tilknyting til fv. 216 gjennom rundkøyring like ved
dagens kryss med Hjertvikvegen. Planforslaget viser arealbruk i nødvendig utstrekning av
armane på rundkøyringa, med kollektivhaldeplassar og gang-/sykkelvegar. Vi ser her at det
manglar gang-/sykkelveg langs Hjertvikvegen som kan møte planlagd gang-/ sykkelveg i
Postadresse: Postboks 2500, 6404 Molde ● Besøksadresse: Julsundveien 9 ● Telefon: 71 25 80 00 ● Telefaks: 71 24 50 01
e-post: post@mrfylke.no ● www.mrfylke.no
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forslag til reguleringsplan for Barnebo barnehage. Dette må på plass med mindre ein vil
gjere endringar som fører gang-/sykkelveg direkte inn på barnehage-området frå fv. 216
over arealet som er vist som offentleg tenesteyting, o_OT. Arealbruken må uansett
tilpassast for dette arealet, då føreslått formål i rp Barnebo barnehage er Offentleg
tenesteyting/parkering. Ein må her avklare kva formål ein vil bruke, og legge dette inn i
begge planar.
Plantekniske merknader
Planomtalen har i kap. 5.11 omtale av riggområde, m.a. «et større riggområde «sør for fv.
261 på ca XXX daa.». Vi er usikre på kva ein siktar til her, og vegnummeret må uansett
vere feil. Teksten må rettast.
Samferdsel
Heile vegstrekninga frå Nautneset på Otrøya til Hukkelberget på Gossen er planlagd etter
vegnormalstandard H2/Hø2 med vegbreidde 7,5 m og fartsgrense 80 km/t. Standarden er
vald gjennomgåande, også mellom Nautneset og Sundsbøen der framtidige trafikkmengder kan bli noko høgare enn vegen vidare over til Gossen. Val av standardklasse H2
også her er grunngitt med ein einskapleg vegstandard og uforholdsmessig store inngrep i
landskapet på Otrøya ved planlegging for vegbreidde 10 m. Vi har ikkje vesentlege
merknader til desse vurderingane, men viser til Statens vegvesen sine faglege vurderingar.
Gang- og sykkelveganlegget langs heile vegtraseen er ein stor verdi for veganlegget, og gir
tryggheit for både gjennomgangstrafikk av gåande og syklande, men også for opphald på
bruer for fiske m.m. Planforslaget viser etter det vi kan sjå nødvendige tilknytingar til
andre gang-/sykkel-vegar eller sidevegnett. Unntaket er som nemnt over tilknyting ved
planlagd Barnebo barnehage ved Hukkelberget.
Forhold mellom gang- og sykkelveg og parkeringsplass o_SP og rasteplass o_SRP, og
plasseringa av førstnemnde er ikkje optimal m.o.t. trafikktryggleiken for mjuke
trafikantar. Vi ser at vegvesenet har kommentert dette, og viser til deira vurdering.
Automatisk freda kulturminne
Merknader til planomtalen:
I kap 4.4 og 6.5 i planomtalen omtalast eit automatisk freda kulturminne på Aukratangen
som ei gravrøys frå bronsealder/jarnalder. Vi gjer merksam på at det her er registrert eit
gravfelt med tre gravrøyser; to som er synleg og ei som ligg under markoverflata. Det er
elles på Aukratangen registrert ei rekkje gravrøyser.
Det er gjort funn av fleire automatisk freda kulturminne under den arkeologiske registreringa som er i gang i samband med Kjerringsundet. Vi saknar ei utgreiing om forslag til
avbøtande tiltak for desse under kap 6.5.
Merknader til planforslaget og forholdet til registrerte kulturminne:
Møre og Romsdal fylkeskommune starta i haust opp med arkeologiske registreringar i
samband med brusamband over Kjerringsundet mellom Gossen og Otrøy. Registreringane
på Gossen/Aukratangen er avslutta, og er nær avslutta på Otrøya. Det er hovudsakeleg
holmane som står att, og arbeidet skal sluttførast så snart vêrtilhøva legg til rette for det.
På Aukratangen er det registrert 2 kokegropslokalitetar; Lok 101 (ID 216290) og Lok 102
(ID 216293).
På Otrøya er det registrert 6 steinalderlokalitetar; i Hagebukta Lok 208 (ID 216319) og på
Sundsbøen Lok 201 (ID 216312), Lok 202 (ID 216313), Lok 203 (ID 216314), Lok 204 (ID
216315) og Lok 209 (ID 216322). På Sundsbøen vart det òg registrert 2 gravrøyser og 1
gravfelt; Lok 205 (ID 216318), Lok 206 (ID 216317) og Lok 207 (ID 216316).
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På Forholmen er det førebels registrert 1 steinalderlokalitet, Lok 301 (ID 216320) og 1
gravrøys, Lok 302 (ID 216321). I tillegg er det registrert minst ein steinalderlokalitet til.
Denne/desse er ikkje ferdig avgrensa, og er difor ikkje lagt inn i Askeladden for IDnummer. Kjerringholmen, Flatholmen og Bollholmen er ikkje registrert.
Lokalitetar i Midsund kommune:


Hagebukta, Steinalderlokalitet Lok 208 (ID 216319)

Lok 208

Steinalderlokaliteten Lok 208 grensar opp til noverande veg, men strekkjer seg truleg ikkje
på oversida av vegen då det der er bratt steinur.
Lok 208 ligg i direkte konflikt med planlagt tiltak, formål vegskjering. Som eit
løysingsforslag ber vi om at ein her tek vekk skjeringa, og sett opp ein støttemur mellom
veglinje og steinalderlokaliteten.


Sundsbø, Gravrøyser Lok 205 (ID 216318), Gravrøys Lok 206 (ID 216317) og
Gravfelt Lok 207 (ID 216316).

Lok 205
Lok 206
Lok 207

Lok 205 er ei oval gravrøys, 9 x 5 m, ca. 0,5 m høg. Den ligg på ein bergknaus. Gravrøysa
ligg innanfor område tiltenkt rigg- og deponi. Rigg- og deponiområdet må trekkast utanom/
vekk frå røysa, og det skal settast opp sikringsgjerde utanfor omsynssona ikring gravrøysa
under anleggsperioden. Området skal også tilbakeførast etter at bygging er sluttført.
Lok 206 er ei rund gravrøys, ca. 4 meter i diameter og ca. 0,4 m høg. Gravrøysa ligg i
direkte konflikt med planlagt veglinje. Vi ber om at ein søkjer å flytte veglinja utanom
røysa, men dersom dette ikkje er mogeleg vi vil kunne tilrå ein dispensasjon frå kulturminnelova med vilkår om utgraving.
Lok 207 er eit gravfelt, beståande av seks gravrøyser av ulik form og storleik. Gravfeltet
ligg i direkte konflikt med planområdet. Arealformålet her er frisiktsone knytt til tenkt
rundkøyring i nordvest. Ei frissiktsone inneber ikkje inngrep som verkar inn på Lok 207, og
gravfeltet synast å ikkje verte rørt av planlagte tiltak. Dersom dette ikkje skulle stemme
må planlagte tiltak trekkast utanom gravfeltet med tilhøyrande omsynssoner.
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Sundsbø, steinalderlokalitet Lok 201 (ID 216312), steinalderlokalitet Lok 202 (ID
216313), steinalderlokalitet Lok 203 (ID 216314), steinalderlokalitet Lok 204 (ID
216315) og steinalderlokalitet Lok 209 (ID 216322).

Lok 209 Lok 204
Lok 202
Lok 201

Lok 203

Steinalderlokalitetene Lok 201 og Lok 202 ligg utanfor planområdet, forutan ein del av Lok
202 som vert råka av tiltenkt rasteplass/avkøyrsle. Vi ber om at planlagte arealformål her
vert trekt vekk frå lokalitetane med tilhøyrande omsynssoner.
Steinalderlokalitetane Lok 203, Lok 204 og Lok 209 ligg tett samla i dyrka mark. Alle vert
direkte råka av planlagt veglinje. Vi ser at det vanskeleg let seg gjere å flytte veglinje med
tilhøyrande vegareal, og at løysinga vil vere å søke om dispensasjon frå kulturminnelova
for alle tre lokalitetane. Vi vil kunne tilrå dispensasjon frå kulturminnelova med vilkår om
utgraving her.
Lokalitetar i Aukra kommune:
Frå før er det registrerte fleire store gravrøyser på Aukratangen, og nærast planlagt
ilandføring av Kjerringsund-sambandet er eit tidlegare registrert gravfelt med tre gravrøyser (ID 92086). Det er imidlertid ikkje tidlegare funne spor av busetting på Aukratangen.
Dei arkeologiske registreringane på Aukratangen har gjeve funn av to kokegropslokalitetar,
Lok 101 (ID 216290) og Lok 102 (ID 216293).
Lok 101 består av tre kokegroper. Ei er forstyrra av
moderne tiltak, og det er teke ut dateringsprøve frå
ei anna.

Lok 102
Lok 101
ID 92086

Lok 102 består av ni kokegroper. Det vart teke ut
dateringsprøve frå ei av kokegropene. Truleg
strekker lokaliteten seg vidare vestover og utanfor
planområdet.
Begge lokalitetane ligg i direkte konflikt med planlagt
omlegging av Tangevegen.

Vi ber om at ein forsøker å finne alternativ der ein unngår å råke begge lokalitetane, men
først og framst bør ein søke å bevare Lok 102. Vi vil kunne tilrå ein dispensasjon frå
kulturminnelova utan vilkår om utgraving for Lok 101, dersom ein ikkje finn alternativ for
Tangevegen som ikkje råkar lokaliteten. Det må settast opp sikringsgjerder utanfor
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omsynssonene kring Lok 102 og ID 92086 under anleggsperioden og dette må kome fram
som krav i føresegn.
På Forholmen er det registrert ei gravrøys Lok 302 (ID 216321), ein steinalderlokalitet Lok
301 (ID 216320) og minst ein steinalderlokalitet til som ikkje er ferdig avgrensa.
Gravrøys Lok 302 ligg på nordsida av Forholmen,
utanfor sjølve vegtraseen. Denne vert ikkje direkte
råka. Det skal setjast opp sikringsgjerde utanfor

Lok 302
Lok 301

omsynssona kring gravrøysa under anleggsperioden.

Steinalderlokalitet Lok 301 har fleire faser og
aktivitetsområde innanfor same lokalitet. Den ligg i
eit område som har vore brukt også i moderne tid,
då det ligg tufter etter ein husmannsplass her. Lok
301 ligg utanfor planlagt vegtrasé, og vert ikkje
direkte råka av tiltaka. Det skal setjast opp
sikringsgjerde utanfor hensynssona kring lokaliteten under anleggsperioden.
Steinalderlokalitet

Det er minst ein steinalderlokalitet til på Forholmen (sjå kartet ovanfor). Denne er ikkje
avgrensa per dags dato, då registreringane på Forholmen ikkje er avslutta. Det er likevel
klart at vegtraseen med avkøyring og rasteplass vil råke lokaliteten/-ane direkte. Vi ser at
det vanskeleg let seg gjere å flytte veglinje med tilhøyrande arealformål her, og at løysinga
vil vere å søke om dispensasjon frå kulturminnelova. Vi vil kunne tilrå dispensasjon frå
kulturminnelova med vilkår om utgraving her.
Som nemnt står det att å gjennomføre arkeologiske registreringar på Kjerringholmen og
Flatholmen. I tillegg står det att å sluttføre registreringane på Forholmen. Det er også
nokre små område på Otrøya; Midtvika og Rongkallen, like sør for Hagebukta, som skal
undersøkast. Vi vil vidareformidle resultata frå registreringane når desse ligg føre.
Merknader til plankart og føresegner
Vi gjer merksam på at dersom det vert gjort endringar av plangrensene utover det som har
vore inne tidlegare eller det kjem til nye områder, for eksempel deponi- og riggområder,
må desse sendast kulturavdelinga i fylkeskommunen for vurdering. Det kan vere aktuelt
med ytterlegare arkeologiske registreringar i så tilfelle.
Dei automatisk freda lokalitetane, inkludert femmeters-sikringssone, som skal vernast o
planforslaget, skal ha omsynssoner D (SOSI-kode H_730), etter pbl § 12-6 jf. § 11-8.
Underliggande arealformål må vere "grønt"; (her: §12-5 pkt. 5 landbruks-, natur- og
friluftsformål (LNF)).
For å sikre at byggetiltak ikkje kjem for nær dei automatisk freda kulturminna, og for å
sikre det heilskapelege kulturlandskapet rundt kulturminna, skal det leggast inn eit større
område, omsynssone C (SOSI-kode H_570). Vedlagt fråsegna er det to sosi-filer (ei for
Aukra og ei for Midsund) som inneheld forslag til omsynssone C.
Det må utformast reguleringsføresegner knytt til omsynsonene.Omsynssone C og D skal ha
forskjellige føresegner, og vi ber om at følgjande vert teke inn:


Omsynssone D (H_730): «Området inneheld automatisk freda kulturminne. Den
naturlige vegetasjonen skal takast vare på og haldast i hevd slik området ligg i dag.
Det er ikkje høve til å sette i gong med graving eller andre tiltak som kan skade,
øydelegge, grave ut, flytte, forandre, tildekke, skjule eller på annen måte utilbørlig
skjemme det freda kulturminne og dets verneområde eller framkalle fare for at det
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kan skje, jfr. Kulturminneloven § 3. Eventuelle tiltak må godkjennast av rette
antikvariske mynde ved Møre og Romsdal fylkeskommune.»


Omsynssone C (H_570); «Gjeld hensynssone (vernesone) rundt automatisk freda
kulturminne. Innanfor området skal den naturlige vegetasjonen takast vare på og
haldast i hevd slik området ligg i dag. Det er ikkje høve til å sette i gong med
graving eller andre tiltak som kan skade, øydelegge, grave ut, flytte, forandre,
tildekke, skjule eller på annan måte utilbørlig skjemme verneområde eller framkalle
fare for at det kan skje. Eventuelle tiltak må godkjennast av rette antikvariske
mynde ved Møre og Romsdal fylkeskommune.»

Automatisk freda kulturminne som ein skal søke dispensasjon frå kulturminnelova for, og
som eventuelt vert gitt dispensasjon for, skal merkast av i plankartet som bestemmelseområde (RpBo), eventuelt bestemmelsegrense (RpBg), og med tilhøyrande føresegner.
Riksantikvaren tilrår at bestemmelsesområda vert nummerert # 1, # 2, # 3 etc., eventuelt
også med ID-nummeret til kulturminnet.
Føresegnene om dispensasjon kan stå som fellesføresegn eller knytast til det underliggande
arealføremålet (pbl. § 12-5, pbl. § 11-7, nr. 1). Kva som er tenleg må vurderast i det enkelte tilfellet og her bør ein ta utgangspunkt i om det er eitt eller fleire underliggande føremål.
Oppsummert må vi inntil vidare fremme motsegn til planforslaget på grunnlag av:


Direkte konflikt mellom planlagte arealformål og automatisk freda kulturminne.



Dei arkeologiske registreringane er ikkje sluttført, og dei endeleg resultata frå desse
ligg ikkje føre enno.



Mangelfulle plankart og føresegner i samband med dei foreløpige resultata frå dei
arkeologiske registreringane.

Kulturminne frå nyare tid
Innanfor den delen av planen som er gitt namnet «Sundsbøen-Løneset Plan 1350 2020» er det like utanfor reguleringsgrensa to mindre eldre bygningsmiljø med SEFRAKregistrerte bygningar.
Det eine er på Løneset, Solholmen, gbnr. 30/2, der ein finn ei eldre skeivtekt stovebygning flytta til noverande tun ca 1820 (SEFRAK 1545-007-027) og ein kombinert
driftsbygning med løe, sauefjøs, geitefjøs, kufjøs og stall frå 1800-talet (1545-007-026).
Det andre miljøet ligg på gardbruket Remkallen, gbnr. 30/1 der ein finn ruinar etter eit
våningshus (1545-007-093) og ei løe (1545-007-094). Under SEFRAK 1545-007-093 er
det også registrert eit sommarfjøs som framleis står.
Dei to nemnte bygningane på Løneset har etter vår vurdering høg kulturhistorisk verdi i
lokal samanheng, som godt bevart døme på gardsbebyggelse frå 1800-talet. Det skeivtekte taket er karakteristisk for kysten sin byggeskikk. Bygningane er i bra stand.
Gardsbruket Remkallen er i utgangspunktet interessant som i si tid ein av dei største
gardane på Otrøya. Den er og ein av dei eldste gardane. Slik tunet ligg der i dag, med 2
av bygningane i ruinar, har den likevel liten interesse i vernesamanheng.
Begge dei nemnde bygningsmiljø må fjernast dersom vegen vert bygd etter dei framlagde planane, men formelt vil dette falla inn under reguleringsplan for E39 Vik-Julbøen.
Ut frå kulturminneomsyn vil vi sterkt rå frå riving av dei to nemnte bygningane på
Løneset, og vil difor rå til at vegplanar ved Løneset vert justert på denne strekninga slik
at bygningane framleis får stå.
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KONKLUSJON
Fylkeskommunen viser til merknader og innspel over og ber om at dei vert tekne omsyn til
i vidare arbeid med planen.
På grunn av konflikt med freda kulturminne og manglande sikring av kulturminne i plankart
og føresegner har vi formelt motsegn til planforslaget. I tillegg kjem at arkeologiske
registreringar innanfor planområdet må sluttførast før endeleg plan kan godkjennast.

Med helsing

Johnny Loen
plansamordnar

Anders Røynstrand
Rådgivar

Dette brevet er elektronisk godkjent og vil ikkje bli utsendt i papir.

Fagsaksbehandlar
Automatisk freda kulturminne: arkeolog Torill Einara Nerbøvik, tlf. 71 25 89 23
Kulturminne frå nyare tid: bygningsantikvar Christ Allan Sylthe, tlf. 712 58 852

Kopi:
Statens vegvesen, Region midt
Fylkesmannen i Møre og Romsdal
Kystverket Midt-Norge

Statens vegvesen
Likelydende brev - se vedlagt liste

Behandlende enhet:

Saksbehandler/telefon:

Vår referanse:

Region midt

Vidar Neraas / 71274773

15/257653-3

Deres referanse:

Vår dato:
15.02.2016

Uttale til 1. gangs offentlig ettersyn av reguleringsplan for Kjerringsundet i
Midsund og Aukra kommuner
Statens vegvesen viser til kunngjøring 23.12.2015 vedrørende 1. gangs offentlig ettersyn av
reguleringsplan for Kjerringsundet (ny veg mellom Otrøy og Gossen).
Statens vegvesen har ansvar for å sørge for at føringer i Nasjonal transportplan (NTP),
Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal og transportplanlegging,
vegnormalene og andre nasjonale og regionale arealpolitiske føringer blir ivaretatt i
planleggingen. Vi uttaler oss som forvalter av riksveg på vegne av staten, som forvalter av
fylkesveg på vegne av fylkeskommunen og som statlig fagmyndighet med sektoransvar
innenfor vegtransport.
Saksopplysninger
Formålet med reguleringsplanen er å legge det formelle grunnlaget for å bygge
vegforbindelse mellom Otrøy i Midsund kommune og Gossen i Aukra kommune, samt knytte
vegnettet til det planlagte europavegen mellom Ålesund og Molde.
Statens vegvesen har følgende merknader til reguleringsplanen:


Forhold til tilgrensende reguleringsplaner
o

Grensesnitt til E39 Vik – Julbøen

o

Arealformål, gang- og sykkelveg, avkjørsel og byggegrense i
reguleringsplanforslag for Barnebo (Aukratun)

o

Byggegrense mot Hukkelberg boligfelt



Gang- og sykkelveg ved tunnelen i Løsneslia



Grunnforhold på Aukratangen



Hensynssynssone for høyspentlinje over tunnelen i Løneslia



Kostnader for trafikkavvikling i forbindelse med vegbygging på Otrøy.



Manglende omtale og bestemmelse knytt til varslingssystemer ved brustenging

Postadresse

Telefon: 02030

Statens vegvesen
Region midt

firmapost@vegvesen.no

Kontoradresse

Fakturaadresse

Bjørnstjerne Bjørnsons veg 6

Statens vegvesen

6412 MOLDE

Landsdekkende regnskap

Postboks 2525
6404 MOLDE

Org.nr: 971032081

9815 Vadsø
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Manglende areal til riggområder og massedeponi, og formulerings av
reguleringsplanens bestemmelse § 11 vedrørende tillat bruk innenfor arealene



Planavgrensning ved sjøfyllinger



Tilrettelegging og presisering av bestemmelse for hensynssonen for turveg H530_3



Omklassifisering, regulering og kostnader knytt til omklassifisering av vegnett som
endrer sin funksjon i forbindelse med vegprosjektet



Parkeringsplassen O_SP er ikke omtalt, og det er ikke knyttet bestemmelse til bruken
av den. O_SP må flyttes til østsiden av fylkesvegen for å unngå at mjuke trafikant
krysser vegen i plan



Bruk av rasteplassen O_RP og bestemmelse knyttet til det. Det må reguleres en
forbindelse for mjuke trafikanter som knytter rasteplassen til gang- og sykkelvegen



Kollektivholdeplasser



Trafikktall i støyrapporten og støyskjerming på Aukratangen



Det må gjennomføres en TS-revisjon av reguleringsplanen

Statens vegvesen har følgende anbefalinger/innspill/kommentarer til reguleringsplanen:


Vegklasse på strekningen fra Nautneset til Sundsbøen



Vurdere stopp-/utkikkspunkt ved tunnelen i Løneslia



Oppretting av feilaktig benevnelse av Forholmen og bruk av brunavn



Vurdere om kaianlegg og anleggsveger innenfor riggområdene skal reguleres



Siste avsnitt i kapittel 5.4 må tas ut av reguleringsplanen da denne delen omfattes
av E39 Vik - Julbøen

Vår vurdering av planforslaget
Både Aukra og Midsund kommuner har lagt denne reguleringsplanen ut til offentlig ettersyn.
Vi uttaler oss til planene i helhet og sender derfor en likelydende uttale til begge kommuner.
Forhold til tilgrensende reguleringsplaner
E39 Vik-Julbøen:

I reguleringsplanen for E39 Vik-Julbøen er kryssløsning på Nautneset ikke avklart, og det
arbeides fremdeles med ulike alternativer. Valg av kryssløsning vil ha betydning for
vegløsningen videre mot i Løneslia. Videre er det et veldig begrenset areal på Nautneset til
massedeponi og riggområder til bygging av blant annet bru over Julsundet og tunnel under
Romsdalsfjorden. Arealene mot Løneslia er nødvendige områder å benytte til dette formålet.
I referansegruppemøtet for E39 Vik-Julbøen, datert 15.12.2015, ble Statens vegvesen gjort
oppmerksom på at reguleringsplanen for Kjerringsundet var sendt til kommunal behandling
for utlegging til offentligettersyn. De plantegningene som skulle til behandling tok ikke
hensyn til de ulike kryssalternativene på Nautneset eller areal til massedeponi og
riggområde. Statens vegvesen kontaktet derfor Rambøll slik at de fikk korrigert
plantegningene og endret planavgrensningen slik at dette ble ivaretatt.
De reviderte plantegningene ble sendt til Midsund kommune og er tatt inn i
reguleringsplanen som Midsund kommune har lagt ut til offentlig ettersyn. Dette inngår
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derimot ikke i det forslaget som er behandlet og lagt ut til offentlig ettersyn i Aukra
kommune. Denne delen av reguleringsplanen berører uansett bare arealer i Midsund
kommune og er slik sett ikke vesentlig for Aukra kommune, men må selvsagt inngå ved
endelig planvedtak. Dette vil si at vegstrekningen fra planlagt rundkjøring på Nautneset til
planavgrensningen til Kjerringsundet, tegning C102 - profil 1380, omfattes av
reguleringsplanen for E39 Vik –Julbøen. For ordens skyld presiserer vi at kostnaden med
utbygging av denne vegstrekningen skal dekkes av Kjerringsundet, selv om den ikke inngår i
planen.
Barnebo (Aukratun):

Reguleringsplanen grenser til reguleringsplanen for Barnebo (Aukratun) som også ligger ute
til offentlig ettersyn. Det er noen forhold mellom disse to planforslagene som ikke
samsvarer.
Arealformålet mot dette planområdet er regulert til offentlig tjenesteyting, mens det i
reguleringsplan for Barnebo (Aukratun) er avsatt til kombinert formål parkering/offentlig
tjenesteyting.

I gjeldende reguleringsplan for området er det regulert gang- og sykkelveg langs
Hjertvikvegen som knytes til gang- og sykkelvegen langs fylkesveg 216. Vi bemerker i den
forbindelse at arealet ved regulert rundkjøring er satt av til offentlig tjenesteyting, og gangog sykkelvegen er ikke videreført. Dette medfører at regulert gang- og sykkelveg i
reguleringsplanforslaget for Barnebo (Aukratun) ender ved plangrensen, og man har ikke en
forbindelse til fylkesvegen. Gang- og sykkelvegen må videreføres langs Hjertvikvegen og
knyttes til gang- og sykkelvegen (SGS9).
Reguleringsplanen har regulert inn en avkjørsel fra Hjertvikvegen, like før regulert kryss til
barnehagen. Dette er slik avkjørselen til parkeringsplassen er plassert i dag, og det må
vurderes nærmere om det er behov for denne avkjørselen.
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Reguleringsplanen for Barnebo (Aukratun) viser ikke byggegrense mot fylkesvegen, mens i
denne reguleringsplanen er byggegrensen satt til 50 meter, i samsvar med vegloven.
«Gamle» Riksfjord skole omfattes av begge planene og vil komme i strid med byggegrensen.
Videre kommer deler av bygningen innenfor det arealet som er avsatt til annen veggrunn.
Det er ikke omtalt om denne skal rives eller bevares, men den delen som berøres av denne
reguleringsplanen må i alle fall fjernes. Dette må synliggjøres i bestemmelsene og i
plankartet.
Hukkeberg boligfelt:

Reguleringsplanen for Hukkelberg boligfelt, område B5, grense til vestsiden av regulert
rundkjøring på Hukkelberg (benevnt som B6 og B7 i reguleringsplan for Kjerringsundet).
Reguleringsplanen for Kjerringsundet overlapper denne reguleringsplanen med en noe ujevn
planavgrensning og vil oppheve regulert byggegrense. Det må gjøres nærmere vurderinger
av byggegrensen her og av bestemmelsene må det gå frem hva som er tillatte for
bebyggelsen som vil komme i strid med ny byggegrense.
Vegklasse fra Nautneset til Sundsbøen
Reguleringsplanen benytter vegklasse H2, som i henhold til håndbok N100 gjelder for øvrige
hovedveger med ÅDT opptil 4000 kjøretøy. Vegstrekningen fra Nautneset til Sundsbøen vil
betjene mesteparten av trafikken fra både Gossen og Midsund, og kan i en fremtidig
situasjon (20 år etter vegåpning) få en årsdøgntrafikk (ÅDT) på over 4000 kjøretøy. Dette er
en utfordrende strekning å bygge veg på, og det er blant annet benyttet som et av
argumentene for hvorfor vegklassen H4 ikke er benyttet. Etter våre vurderinger kan denne
vegstrekningen betraktes som en utbedring av eksisterende fylkesveg 668, og kan derav
falle inn under vegklassen U-H4. Denne vegklassen er en utbedringsstandard av nasjonale
hovedveger og øvrige hovedveger med ÅDT 4000-6000 og vegbredde 8,5 meter kan tillates.
Gang- og sykkelveg:
Gang- og sykkelvegen fra Nautneset, nordover til Gossen og særlig sørover mot Dryna og
Brattvåg, vil være en viktig sykkelrute i regional betydning. I den reviderte plantegningen
C102 følger gang- og sykkelvegen «gamlevegen» rundt tunnelen. Denne vegsløyfen kan
være et egnet punkt å legge til rette for stopp-/ utkikkspunkt for mjuke trafikanter. Vi
anbefaler at dette vurderes nærmere.
Plantegningen viser at gang- og sykkelvegen, i tillegg til «gamlevegen», går gjennom
tunnelen slik det opprinnelige forslaget viste. Vi stiller oss spørrende til om det her legges
opp til begge deler eller om strekningen gjennomtunnelen er en forglemmelse etter
redigering av plantegningen? Selv om dette er en kort tunnel, vil den beste løsningen, både
trafikksikkerhetsmessig og for sykkelopplevelsen, være å legge den på utsiden langs
«gammlevegen». Vi anbefaler at gang- og sykkelvegen gjennom tunnelen tas ut av
reguleringsplanen, men dersom den blir beholdt, må tilknytningspunktene til gang- og
sykkelvegtraseen langs «gamlevegen», på begge sider av tunnelen, rettes opp og det må
inntegnes frisiktsoner i henhold til håndbok N100.
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Grunnforhold på Aukra
I kapittel 5.12 går det frem at «Det er ikke utført detaljerte grunnundersøkelser langs

veglinjen videre innover Aukra, men det er registrert at myrmektigheten er relativt liten.
Myrsonderingene ble avsluttet i faste masser under myra/torva, men dette er ikke verifisert
med maskinelt utstyr». Her må det redegjøres for om det er gjort gode nok undersøkelser
(verifisering) til at man vet om prosjektet er gjennomførbart eller ikke, og at man ikke
kommer i en situasjon med dreneringsproblemer for vegstrekningen. Utredning av
grunnforholdene vil også ha betydning for at man opererer med riktig kostnad for
prosjektet.
Hensynssone for høyspentlinje
Det er regulert inn hensynssone for eksisterende høyspentlinje. Hensynssonen kommer rett
over tunnelportalene og kan komme i konflikt med veganlegget, både i anleggsfasen og
senere i forbindelse med drift og vedlikehold. Dette kan også medføre tilsvarende problemer
for linjeleier. Vi finner det derfor uheldig å ha høyspentlinjen gående i luftspenn her, og ber
om at dette avklares med linjerer, og at det sikres gjennom reguleringsplanens
bestemmelser at linjen må flyttes før utbygging av tunnelen kan starte.
Utbyggingsplan og gjennomføring
Som følge av veganlegget vil man sannsynligvis måtte, eller med fordel, stenge fylkesveg
668 på Oterøya for trafikk i byggeperioden. Trafikken vil da måtte gå langs fylkesveg 202 i
en midlertidig periode. Det er gitt en bestemmelse som sikrer at en plan for
trafikkavviklingen i byggeperioden skal foreligge, men skal av planomtalen ikke avklares før
i byggeplanleggingen.
Stenging av fylkesveg 668 på strekningen mellom Nautneset og Sundsbøen er også tilfelle
for bygging av brua over Julsundet. Statens vegvesen har i forbindelse med
reguleringsplanarbeidet for E39 Vik-Julbøen utarbeidet en TS-rapport for fylkesveg 202
(Innsidevegen) for å redegjøre for hvilke tiltak som kan være aktuelle å gjennomføre for at
vegen skal kunne betjene den økte trafikkbelastningen. Vi ser det som naturlig at også
utbygging av Kjerringsundet samordner sin aktivitet i tid, men at også dette prosjektet
bidrar med finansiering av nødvendige tiltak på fylkesveg 202, og at man i samråd finner en
riktig fordelingsnøkkel.
Varslingssystemer
Dette er et område der veganlegget kan bli utsatt for sterk vind. For å kunne stenge bruene
må det etableres et varslingssystemer slik at man kan stenge vegen om nødvendig. Dette må
omtales og sikres med en bestemmelse i reguleringsplanen.
Benevnelser og brunavn
I tegning C202 er landarealet lengst sør i plankartet benevnt som Forholmen. Vi bemerker at
dette ikke er Forholmen, men deler av Sundsbøen.
Vi registrerer at det er benyttet navn på de fleste av bruene, «Storhaugsundet bru»,
«Bollsundet bru», «Flatholmsundet bru» og «Kjerringsundet bru», mens for brua mellom
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Flatholmen og Kjerringholmen er den omtalt som «bru mellom Flatholmen og
Kjerringholmen». Vi mener man må være forsiktig med å benytte navn på bruene da dette
kan føre til at navnene «fester seg». Navn på bruer må gjennom en navneprosess, der forslag
fra vegeier/forvalter sendes på høring til kommunene og videre til stedsnavntjenesten i
språkrådet for tilrådning om skrivemåte, mens det er Kartverket som vedtar endelig
skrivemåte.
Riggområder og massedeponi
Reguleringsplanens bestemmelse § 11:

I reguleringsplanens bestemmelse § 11 nevnes det eksempler på ulike tiltak som kan
gjennomføres innenfor arealene avsatt til riggområder. Det er nevnt at det på enkelte
lokaliteter vil være nødvendig med midlertidige kaianlegg og anleggsveier, men dette er ikke
nevnt i bestemmelsen og formuleringen kan synes som at dette ikke kan tillates. Dette må
presiseres slik at dette går tydelig frem av bestemmelsen.
Det må også vurderes om midlertidig kaianlegg og anleggsveger skal reguleres slik at man
sikrer seg retten til å etablere dette.
Tunnel i Løneslia (tegning C102):

I plantegning C102 kan det synes som at det ikke er regulert tilstrekkelig areal til bygging av
tunnelen (riggområde/tunneldrift). Er det tenkt at man her skal benytte vegen på sørsiden av
tunnelen som riggområde og/eller «gammlevegen» på utsiden? Det må i alle fall synliggjøres
i reguleringsplanen at man har tilstrekkelig areal til dette.
BO91_Riggområde 4 (tegning C201):

Terrenget i dette området er bratt, noe som kan medføre at det blir vanskelig å etablere
atkomst og utnytte arealet fult ut. I Askeladden er det det også registrert en lokalitet med
arkeologisk funn innenfor riggområdet. Er det avklart om dette legger hindringer for å
benytte dette arealet som riggområde?
Som følge av anleggsarbeidet innenfor regulert riggområde, samt anleggsarbeid med
vegen/rundkjøringen, vil eiendommen gnr. 29 bnr. 9 bli utsatt for både støy og støv.
Dersom atkomst til riggområdet også må legges til SKV1, vil dette få uheldige konsekvenser
for eiendommen.
Eiendommen gnr. 29 bnr. 9 har flatere terreng og har atkomst over SKV1, og kan derav
synes mer egnet som riggområde. Er det vurdert om det kan være mer hensiktsmessig å
innløse denne eiendommen og benytte den som en del av riggområdet?
Riggområder og areal til bygging av bruer:

Ved brukarene på samtlige bruer er det etter vår vurdering avsatt for lite areal til å
gjennomføre utbyggingen. Ved bygging av bruene vil det bli nødvendig med etablering av
blant annet tårnkraner, kaianlegg, lagring ol. Hengebrua over Bollsundet, med store brutårn,
vil kreve særlig store riggområder på henholdsvis Bollholmen og Forholmen.
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Vi bemerker i den sammenheng at det heller ikke er regulert tilstrekkelig areal til selve brua
over Bollsundet. I figur 16 er hengebrua illustrert med bred fotstilling og med
kabelforankring i terrenget. Vi kan ikke se at det er regulert tilstrekkelig areal til hverken
brutårnene eller kabelforankringen.
Riggområder og deponi på Gossen:

Planlagt vegstrekning på Gossen er en rett strekning, fra Aukratangen til Hukkelberg. Det er
satt av et belte på 10 meter langs vegen til riggområde. Dette kan synes noe marginalt da
det i forbindelse med anslaget er tatt med eget betonganlegg på Gossen, samt at man vil ha
behov for brakkerigger o.l.
Det er store mengder myr-/løsmasser på Gossen, og vegbyggingen vil trolig kreve store
masseutskiftninger. Av reguleringsbestemmelse § 3.7 går det frem at «før det kan gis
igangsettingstillatelse, skal det foreligge godkjent plan for eventuelle midlertidige deponier
innenfor planområdet».
I kapittel 5.11 Grunnerverv går det frem i tredje avsnitt at «det er regulert et større
riggområde sør for fv. 261 på ca. XXX daa». Vi antar det her menes sør for fylkesveg 216,
men vi kan uansett ikke se å finne at det er regulert et eget areal til dette på Gossen.
Avgrensing til sjøfyllinger
Plangrensen går nøyaktig ved foten av sjøfyllingene. I utgangspunktet er det riktig at man
ikke skal regulere mer enn nødvendig, men i dette tilfellet kan det bli avvik eller behov for
mindre justeringer i forbindelse med prosjektering/gjennomføring. Om dette er tatt hensyn
til, går ikke frem av reguleringsplanen. Vi må be om at det redegjøres for dette, og om
nødvendig, må dette korrigeres slik at man har tilstrekkelig areal.
Brua nærmest Aukratangen ilandføres over en stor sjøfylling. Fyllingen stopper brått ved
profil 3760 og er i praksis ikke er gjennomførbart slik det er regulert. Sjøfyllingen må
reguleres med tilstrekkelig areal til fyllingsutslaget over vann og samtidig vise fyllingsfoten
under vann.
Hensynssone for turveg H530_3
Det er gitt en bestemmelse til hensynssonen for H530_3 om at det skal legges til rette for at
eksisterende turveg kan krysse fylkesvegen og gang- og sykkelvegen. Hvordan dette er
tenkt gjennomført er ikke videre beskrevet i bestemmelsen eller omtalt i planomtalen. For
vegklassen H2 kan kryssing av vegen for mjuke trafikanter skje i plan, men det må gå klarere
frem hvordan dette skal legges til rette, samt at nødvendige siktforhold og areal til
eventuelle trafikksikkerhetstiltak reguleres og sikres i bestemmelsen.

Omklassifisering
I forbindelse med etablering av det nye vegsystemet må deler av eksisterende vegnettet
omklassifiseres. Selv om omklassifisering skal behandles som egen sak, skal dette omtales i
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plansammenheng slik at berørte parter kan komme med innspill til dette. Videre skal det
gjøres et anslag over kostnadene av omklassifiseringen, da nødvendige tiltak skal dekkes av
prosjektet. Dette vil si at planmessige og økonomiske konsekvenser skal belyses og dekkes
av dette prosjektet.
Dette gjelder vegstrekningene fylkesveg 662, fra kryss med fylkesveg 215 til ferjekaia på
Hollingen, og fylkesveg 216, fra ferjekaia til krysset mellom fylkesveg 216 og 217.
Fylkesvegstrekningen fra krysset mellom fylkesveg 216 og 217 til planlagt rundkjøring på
Hukkelberg vil trolig ikke nedklassifiseres som følge av vegprosjektet, men en forlengelse av
fylkesveg 217 kan synes naturlig for denne vegstrekningen. I den forbindelse må dagens
kryss ved ferjekaia på Aukra bygges om (krever reguleringsplan) slik at fylkesveg 217 er den
gjennomgående vegen.
Det er ikke redegjort for hva ferjekaiene på Aukra og Hollingen skal benyttes til. Dette vil
også være gjenstand for vurdering i forbindelse med en senere omklassifiseringsprosess,
men må også omtales i reguleringsplanen. Kostnaden med en eventuell fjerning av
ferjekaiene måtte dekkes av prosjektet.
Overnevnte vedrørende kostnader med omklassifisering, herunder kostnader for
reguleringsplanlegging og gjennomføring, må også inngå i tabell 3 i kapittel 5.14 Kostnader.
Parkeringsplass og rasteplass
O_SP

Parkeringsplassen O_SP er lokalisert på vestsiden av vegen. Det er ikke omtalt hvilke
funksjon denne parkeringsplassen har, eller hvorfor den er lokalisert på dette stedet. Ved en
slik lokalisering kan parkeringsplassen medføre at enkelte velger å parkere her for blant
annet å gå eller sykle mellom Otrøy og Gossen. Dersom dette forekommer, må mjuke
trafikanter krysse vegen i plan. For å unngå dette må vi be om at parkeringsplassen flyttes til
østsiden av vegen, på samme side som gang- og sykkelvegen.
O_RP

Vi savner en omtale av bruken av rasteplass O_RP og en bestemmelse knyttet til hva som
tillates oppført/etablert innfor dette arealet. Det må også reguleres en forbindelse som
knytter rasteplassen til gang- og sykkelvegen slik at mjuke trafikanter ikke må ferdes
sammen med kjørende i avkjørselen til O_RP.
Det nevnes i kapittel 7.2 at det må ses nærmere på parkeringsplasser for fisking fra bruene
og rekreasjon på holmene. Vi stiller oss spørrende til om det er tilstrekkelig med regulert
rasteplass? Vi viser i den sammenheng også til vår merknad til kollektivholdeplasser.

Kollektiv
Det er lag til rette for kollektivholdeplasser på Hukkelberg. Skal man følge de nasjonale
målene om å få flere til å reise kollektivt, må det legges til rette for at flere, enklere og mer
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praktisk, får tilgang til kollektivholdeplasser. For de som bor lengst sør på Gossen, vil det
være en omveg å reise til/fra Hukelberg for å nå tak i bussforbindelsen mellom Otrøy og
Gossen. Aukra kommunen har i kommuneplanen som er under rullering lagt opp til
ytterligere boligbebyggelse på Aukratangen, noe som vil øke behovet for en
kollektivholdeplass.
Det er også noe bebyggelse på Sundsbøen som ikke vil ha godt nok tilbud for å kunne reise
kollektivt, både i retning Gossen og videre til Nautneset. Videre kan det også være aktuelt
med areal for bussomstiging her.
Tilrettelegging av kollektivholdeplasser må også skje i samråd med Møre og Romsdal
fylkeskommune og busselskapene. Tilrettelegging av kollektivholdeplasser må planlegges
med trygge kryssinger for mjuke trafikanter.
Dette vil bli en vegstrekningen med spektakulære byggverk og vil være en fin opplevelse
som mange ønsker å reise for å se. Erfaringer med blant annet Atalterhavsvegen er at det er
få stoppunkt for de som ønsker å ta bussen til veganlegget. Her kan det for eksempel være
aktuelt å legge til rette for kollektivholdeplasser ved rasteplassen.
Støy
I støyrapporten går det frem at grunnlaget for beregningen er en fremtidig situasjon med
nytt vegnett og kryssing av Romsdalsfjorden (E39 Molde-Ålesund). Vi mener dette er noe
upresist, da man ved regulering av nye veganlegg skal fremskrive trafikktallene 20 år etter
åpning av veganlegget.
Trafikkmengden i den nordlige armen i rundkjøringen på Hukkelberg (Vegstrekning F) er
beregnet med en årsdøgntrafikk (ÅDT) på 2000 kjøretøy. I henhold til Norsk vegdatabank
(NVDB) er ÅDT fra Hukkelbeg til Falkhytten 2540 kjøretøy. Vi kan ikke se at veganlegget vil
medføre redusert trafikkmengden på denne strekningen, og det må derfor gjøres nye
utredninger av denne vegstrekningen. For Barnebo (Aukratun) og bebyggelsen ved
Hukkelberg, vil dette medføre en vesentlig økning i støynivået, og behovet for ytterligere
tiltak må også vurderes.
Regulert støyskjermen langs vegen, fra profil 3970 til profil 4150, er plassert mellom
kjørevegen og gang- og sykkelvegen (o_GS). Ved en slik løsning, kan man ikke kan benytte
ettergivende vegrekkverk da støyskjermen vil komme i konflikt med rekkverkets arbeidsrom.
I rekkverksnormalen, håndbok N101, kapittel 2.6 går det frem at dersom en støyskjerm skal
plasseres innenfor sikkerhetssonen, må den være testet og godkjent i henhold til NS-EN
1317. Det gis også et eksempel på at man kan benytte et plasstøpt betongrekkverk som fot
til støyskjermen. Ved prosjektering må kravene i N101 følges og dette bør også sikres i
reguleringsplanens bestemmelser.
Fartsgrense på Nautneset
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I siste avsnitt i kapittel 5.4 Fravik er fartsgrensen inn mot rundkjøringen på Nautneset
omtalt. Dette avsnittet må tas ut av planomtalen da dette vil omfattes av reguleringsplanen
for E39 Vik- Julbøen.
TS-revisjon og avtale om utbygging av veganlegget
Statens vegvesen gjennomfører en trafikksikkerhetsrevisjon i alle reguleringsplaner vi
utarbeider i egen regi. Dette for å kvalitetssikre og «luke ut» avvik fra våre normaler og
veiledere. Da denne vegstrekningen planlegges som fylkesveg, krever vi at dette også
gjennomføres for denne reguleringsplanen, og at det gjennomføres i henhold til håndbok
V720. Det må utarbeides en rapport der eventuelle avvik fra Statens vegvesen sine normaler
må gå frem og rettes opp eller med forslag til løsning. Alternativt kan det søkes om fravik.
Hvem som skal stå for byggeplanleggingen og være byggherre for vegprosjektet er på
nåværende tidspunkt uavklart. Dersom Statens vegvesen, som vegfaglig sektormyndighet,
skal kunne tilråde at fylkeskommunen overtar eller eventuelt stå for utbygging av dette
veganlegget, må en TS-revisjon foreligge. Dette for at vegeier ikke skal overta et veganlegg
med trafikksikkerhetsmessige mangler, eventuelt unngå at Statens vegvesen oppdager
forhold som ikke tilfredsstiller normalene i forbindelse med byggeplanleggingen og
utbyggingen.
I de tilfeller der eksterne står for utbygging av vegprosjekter eller tiltak som skal inngå som
en del av riks- eller fylkesvegnettet, og følgelig skal overtas av henholdsvis staten eller
fylkeskommunen, krevere Statens vegvesen, på vegne av vegeier, at det lages en avtale om
utbygging. En slik avtale omfatter godkjenning av byggeplaner for å sikre at de er i henhold
til våre normaler og veiledere (bruer og konstruksjoner skal godkjennes av Vegdirektoratet),
ansvarsforhold, grunnerverv, arbeidsvarsling, kvalitetskontroll, overleveringsrutiner, krav til
dokumentasjon, økonomi, reklamasjon mv.
Avsluttende kommentarer og konklusjon
Ny veg mellom Otrøy og Gossen er planlagt som en fylkesvegstrekning, men prosjektet
ligger ikke inne i Møre og Romsdal fylkeskommune sitt investerings- eller
planleggingsprogram. Det er opprett et selskap, Kjerringsundet AS, som står for regulering
av denne vegstrekningen og for å få på plass finansiering.
Statens vegvesen har i vår uttale kommentert en rekke forhold som etter vår vurdering ikke
er tilfredsstillende gjennomført for å kunne realisere dette prosjektet. Dette går på manglede
areal til riggområder, massedeponi og konstruksjoner, manglende redegjørelse for
nødvendige løsninger i anleggsfasen, forhold til tilgrensende planer, støyutredning,
kostnader knytt til omklassifisering av eksisterende vegnett. Videre har vi stilt spørsmål ved
flere forhold som ikke er redegjort godt nok for.
Det er mange forhold vi har merknader til og som vi forventer innarbeides i
reguleringsplanen. Vi ser det som hensiktsmessig, og ber om, at det arrangeres et
arbeidsmøte i etterkant av høringsperioden, slik at vi får diskutert våre merknader og gjør
nødvendige avklaringer.
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Plan- og trafikkseksjonen
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Høringsuttalelse - Detaljreguleringsplan veg Otrøya - Gossen via
Kjerringsundet - Midsund og Aukra kommuner - Møre og Romsdal fylke
Viser til oversendingsbrev fra de respektive kommunene 20. og 22. des. 2015.
Etter vedtak 16.12.2015 sak nr 53, Drifts og arealutvalet i Aukra kommune og vedtak
17.12.2015 sak nr 28 i planutvalet, Midsund kommune, er planforslaget for veg-/
brusambandet mellom de to kommunene lagt ut til offentlig ettersyn og samtidig høring.
Planen strekker seg over 2 kommuner og planvedtaka gjelder for de deler av planområdet
som er innenfor egne kommunegrenser.
Planen omfatter vegstrekning i Midsund kommune fra kryss ved planlagt ny E39 i sør ved
Nautneset på Otrøya, nordover til Sundsbøen og videre nord på bru over Storhaugsundet
til Bollholmen, fortsetter nordover på bru over Bollholmsundet (kommunegrense) og videre i
Aukra kommune på veg over Forholmen og ny bru over Flatholmsundet til Flatholmen, veg
og mindre bru over til Kjerringholmen for så å gå over hovedbrua i Kjerringsundet med
landtak øst for Krabbetjønnholmen ved Aukratangen. Herfra ny veg videre over land
nordover på Gossen til den avsluttes i ny rundkjøring mot eksisterende veg ved
Hukkelberget. Traseen over Kjerringsundet er endret og går nå lengre vest enn vedtatt
trase i kommunedelplan for området. Dette pga stor dybde til fast fjell på sjøbotn for
tidligere planlagte hengebru.
Kystverket har følgende merknader
Kystverket har ikke innvendinger til den planlagte vegføringen fra sør og nordover til
Sundsbøen. Herunder utvidelser/innsnevring av planområdet, nevnt i Midsund kommunes
vedtak 17.12.2015 og riggområde(r) til anlegget.
Storhaugsundet
Planlagt veglinje videre nordover går ut på bru fra Storhaugneset, over Storhaugsundet til
Bollholmen. Sundet er navigasjonsoppmerket med lanterner av Kystverket. Det benyttes
som snarveg, mer i le enn Kjerringsundet ved visse værlag. Det planlegges her fylling på
sjøbotn i traseen, opp til 25m dybde der sjøen er dypere. Dette som fundament for en pelet
kassebruløsning over sundet. Kystverket har ikke avgjørende innvendinger til planlagt
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oppfylling, men økt strømføring må vies oppmerksomhet i det videre planarbeidet pga av
innsnevring av tverrsnittet på den smaleste delen av sundet. Vi har ikke detaljerte
dybdemålinger men iflg sjøkarta er sjøbotnen dels grunnere lenger vest, ved
Storhaugskjæret -22m dybde. Vi antar at bruplassering lenger vest via Storhaugskjeret har
vært vurdert og forkastet tidligere i prosessen selv om sjøkarta her antyder mindre dybde
og det meste av oppfyllingsdybden/fyllingsbredden på sjøbotn kunne unngås.
Iflg teksten i plandokumenta skal bru her ha 15m seilingshøyde. Plassering av
bru/dimensjoner på netto seilingsløp (BxHxD) er ikke vist i planen og derfor ikke
kommentert i vår uttalelse nå. Vi vil komme tilbake til dette når mer detaljerte tegninger blir
forelagt oss.
Det må tas høyde for kostnader til mulig omplassering av eksisterende
navigasjonsinnretninger samt ny oppmerking avhengig av bruløsning/plassering som
legges fram.
Sjøkabel ved søndre landtak må vies oppmerksomhet i den videre planleggingen.
Bollholmsundet
Etter passering av Bollholmen planlegges det hengebru over Bollholmsundet til Forholmen
uten oppfylling i sundet pga store dybder. Kystverket har ikke innvendinger.
Navigasjonslykt sørvest på Forholmen vil ikke berøres.
Iflg teksten i plandokumenta skal bru her ha 15m seilingshøyde. Plassering av
bru/dimensjoner på netto seilingsløp (BxHxD) er ikke vist i planen og derfor ikke
kommentert i vår uttalelse nå. Vi vil komme tilbake til dette når mer detaljerte tegninger blir
forelagt oss.
Det må tas høyde for kostnader til ny navigasjonsoppmerking av brua, avhengig av
bruløsning/plassering som legges fram.
Flatholmsundet
Etter passering av Flatholmen skal Flatholmsundet krysses med masseoppfylling av
sjøbotn til 25m dybde oppnås. Dette som fundament for en pelet kassebruløsning. Vi har
ikke innvendinger til oppfylling/oppfyllingsdybde.
Det er så langt i tekstdokumentet antyder bru med 10,9 m seilingshøyde. Plassering av
bru/dimensjoner på netto seilingsløp (BxHxD) er ikke vist i planen og derfor ikke
kommentert i vår uttalelse nå. Vi vil komme tilbake til dette når mer detaljerte tegninger blir
forelagt oss.
Seilingshøyder/seilingsløp oppgis i hele meter i dette høydeintervallet. Med så liten margin
til 11m(HAT) bør bruhøyden økes slik at den også kan merkes med 11m (HAT).
Det må som øvrige bruer tas høyde for ordinære kostnader for navigasjonsoppmerking
samt plassering av tekniske installasjoner i brukonstruksjoner som øvrige bruer.
Sjøkabel mellom Forholmen (vest for brua) og Kjerringholmen må tas hensyn til i det videre
planarbeidet.
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50% reduksjon av vanntverrsnittet ved oppfylling av sjøbotn til -25m bør ses nøyere på. Det
konkluderes med at det er grunnere sjøområde vest for og derav ikke vesentlig reduksjon
av strømningstverrsnittet. Med mindre sjøkarta er vesentlig feil er vel tverrsnittet vest for
både bredere og dypere.
Sundet mellom Flatholmen og Kjerringholmen
Krysses med bru uten oppfylling av sjøbotn. Vi har ikke innvendinger til denne. Brua skal
som de andre bruene navigasjonsoppmerkes og påføres farvannsskilting. Dette vil framgå
av vilkåra i en kryssingstillatelse gitt av Kystverket når detaljert søknad med nøyaktige
tegninger av bru og seilingsløp foreligger.
Kjerringsundet
Utgjør biled i den norske farledssystemet og har navigasjonsoppmerking med
sektorbelysning både for sørvestgående led og en nordvestgående smalere oppmerking
mellom Snella/Rendelen og Steinskjærflua/Snelletaren. Samlet behov for bruåpning som
følge av eksisterende navigasjonsoppmerking er ca 600m der den nå planlagte trase fra
Kjerringholmen og nordvestover til østsiden av Krabbetjørnholmen er vist. Uten
nordvestgående sektorbelysning vil dagens blanksektor mot sørvest kreve 500m
bruåpning. Mottatte plandokument viser ikke nøyaktig plassering av seilingsløp og
vurdering av dette kan ikke gjøres før nødvendig tegningsmateriell forelegges Kystverket.
I forhold til planvedtatt trase for hengebru lenger øst, har denne brutraseen en dårligere
plassering, har vesentlig trangere og sideforskjøvet løp i forhold til farleden, derav også
liten mulighet for unnamanøver, mellom holmer og mange brusøyler. Samtidig har den
kraftig vinkling i forhold til farledsretningen som ideelt sett skal være vinkelrett på brua med
høybrekk som tydeliggjør seilasen, sett fra rorhus/fartøy på avstand i begge retninger.
Kraftig vinkling gjør for øvrig at bredden på seilingsløpet må økes. Det må samtidig utredes
en justert løsning med seilingsløp noe lenger nord for å minske S-kurve som her må
gjennomføres av fartøy mellom Sæmundholmen og Kjerringholmen. Dette i samme
område som båter kan dukke opp fra flere retninger, både fra nordvest og fra sør. Uten fri
sikt og med uklart radarbilde vil eksempelvis nordøstgående fartøy ha vikeplikt for fartøy fra
sør. Tilsvarende vil sørøstgående fartøy ha vikeplikt for fartøy skrått imot fra nordøstleia. I
mørke og/eller dårlig vær/sikt kan økt risiko for sjøulykker gjøre tiltaket vanskelig å
godkjenne av Kystverket etter havne og farvannsloven, uansett arealplan/planstatus.
Det må ellers påregnes kostnader i forbindelse med endringer i eksisterende
navigasjonsinstallasjoner/oppmerking, eventuelt også nye fyrlykter dersom etablerte ikke i
tilstrekkelig grad kan oppveie ved endret skjerming.
I mangel av utført utredning/analysere av framtidig trafikkbilde, farbarhet, risikomoment,
nye/endrede navigasjonshjelpemidler for sjøtrafikken, anses plandokumentet for ikke
tilstrekkelig utredet på sjøsiden. Kystverket fraråder kommunene å godkjenne planen før
slike vurderinger er utført. I så fall vil det kunne medføre ny planoppstart på et senere
tidspunkt. Vi ser gjerne at trafikkbildet vurderes i simulator i Tr.heim eller Ålesund, da både
for dag/nattseilas samt vind/bølgepåvirkning.
Med mindre det er mulig å øke det skrå seilingsløpet og flytte det noe nordover, kan
eksempelvis en flytting av bileden (ny led) mer vinkelrett på brutraseen og sør for holmene
(Sæmundholmen – Maurungan) også tenkes vurdert. Den vil medføre krav til
konsekvensutredning, arealplan, samt tilhørende endring av forskrift om farledsareal (Hfl).
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Ellers en del nye og endringer av navigasjonsinstallasjoner. Dette er fra vår side ikke en
ønsket løsning og vil forøvrig medføre lengre planleggingstid.
Vi støtter ellers konsulenten i at bruk av Bollholmsundet som biled vil være kronglete,
dessuten større risiko for uhell pga oversikt og mere kursendringer. I så fall ville en 30m
bru over Flatholmsundet være mer i tråd med/ medføre færre kursendringer med dagens
navigasjon, men likevel et dårligere alternativ enn Kjerringsundet.
Arealplanen inneholder ikke noe plan for endret/ny navigasjonsoppmerking som følge av
viste tiltak. Dette gjelder også utenfor planområdet, i vest til sjøområdet nord av Rakvågen.
Slikt dokument skal i utgangspunktet forelegges Kystverket til behandling og godkjenning
før en senere søknad om tillatelse for bruene, fyllingene i sjø mm sendes Kystverket for
behandling etter havne og farvannsloven. Med dagens navigasjonsoppmerking i området
vil antyda bru over Kjerringsundet ikke kunne tillates av Kystverket etter Havne og
farvannsloven.
Nøyaktig seilingsløp (BxHxD / firkant over og under vann) samt vertikalkurvatur for bruene
må oversendes for videre vurderinger av Kystverket. I uttalelsen har vi lagt til grunn en caplassering/at de framstilte høyere bunnfyllingene i Kjerringsundet skal være områder for
søyler til hovedløpet for 30m-bruen over sundet.
Aukratangen og nordover
Ingen merknader
Konklusjon
Kystverket avventer mer detaljerte tegninger av de ulike bruene med nøyaktig plassering
av dimensjonerende seilingsløp (BxHxD) før vår tilråding av reguleringsplan for kryssing av
sunda kan gis. Eksisterende navigasjonsoppmerking av Kjerringsundet gir ikke rom for
innsnevring/plassering av søyler som så langt antydes i plandokumentet.
Ros-analysen
Vi tar til etterretning første avsnitt under Metode i ROS-analysen der det sies at ”Nå som
brutyper og fyllinger er bestemt”. Vi antar at dette gjelder internt i prosjektgruppe. Verken
bruer eller fyllinger er bestemt før nødvendige tillatelser foreligger. I så henseende kan
redusert farbarhet eller risiko for sjøtrafikk pga tiltak medføre at nødvendige tillatelser ikke
kan gis etter Hfl, uavhengig av arealplan/arealplanstatus.
Innsnevringer for sjøtrafikk vil som for annen trafikk medføre større risiko for både
påkjørsler av brukonstruksjoner og skipskollisjon, herav også mulighet for ulykke /farlig
gods/utslipp som ikke framgår av analysen (jfr pkt 18, 26, 33, 34).
Analysen bør etter pkt 37 ”Havn, kaianlegg” utvides med nye pkt 38 ”Ferdselsområde i sjø”
og 39 ”Navigasjonsinstallasjoner” (evt i ett punkt). Dette bør gjennomgås samtidig med, og
sett i forhold til, utforming og dimensjonering av seilingsløp og nødvendig
navigasjonsutrustning inn mot bruer. Vi antar at manglene her skyldes at disse vanskelig
kan beskrives uten at nødvendige ferdselsløp på sjø er klarlagt i plandokumentet ved første
gangs høring.
Vurdering av risikosituasjonen
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I pkt 6.1 Anleggsfasen
Vi gjør her oppmerksom på at risikohåndtering av trafikken på sjø i anleggsfasen også må
utføres. Denne forelegges Kystverket og lokal havnemyndighet (Molde og Romsdal havn
IKS), seinest sammen med søknad om anleggstiltak (bruer, fyllinger i sjø, eventuell kabling
og omlegging av rør/ledninger/kabler). Herunder også plan for midlertidig endring av
navigasjon på sjø, etappevise innsnevringer eller stengninger av sund samt
varslingsrutiner, bl.a navigasjonsvarsling /EFS og til lokalpresse.
Plan for endelig navigasjon i området er nevnt tidligere i uttalelsen. Disse skal ha egen
godkjenning i tillegg til de ulike søknadspliktige tiltaka. Vi anbefaler ett eget dokument
”Sjøtrafikk og tilhørende farvannsoppmerking” .
-

Midlertidige navigasjonsoppmerking/skilting
Permanent navigasjonsoppmerking/skilting

Permanent erstattende og nye navigasjonsinstallasjoner samt farvannskilt skal være
etablert, testet og innmålt før bruene kan tas i ordinær bruk. Innmålingsdata skal sendes til
Sjøkartverket – sjødivisjonen for endring av sjøkart og etteretning for sjøfarende (EFS).
De foran nevnte punkt kan med fordel også tas inn i reg.bestemmelsene § 3.3 ”Krav om
dokumentasjon og rekkefølge”.
§9 For sjøområdet i planen er det så langt vi kan se åpning for midlertidige
rigg/anleggsområde (jfr §11). Her bør det i så fall tas inn at permanente oppfyllinger skal
kunne tillates opp til -25m der slike framgår av plandokumentet.
Vider bør det vurderes å benevne sjøarealet ”Ferdsel i sjø”
Under § 11 i bestemmelsene kan det med fordel tilføyes at midlertidige anleggs- og
riggområder i sjø er tiltak som krever tillatelse etter havne og farvannsloven før iverksetting
kan skje.
Med hilsen

Børre Tennfjord
Konst. regiondirektør

Oddbjørn Sæther
senioringeniør
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Aukra

kommune

Aukra kommune, planavdelinga

Vår ref.:

Dykkar ref.:

2015/61-2/K11

Uttale til detaljregulering

Kjerringsundet,

Saksbehandlar:

Dato:

Tove Charlotte Æsøy

15.02.2016

ny veg mellom Gossen og Oterøya

Det er flott at den delen av vegen som kryssar sunda har ei løysing med fysisk skilje mellom vegen
og gang og sykkelveg. Det er også fint at det er tatt med rasteplassar og universelt utforma
fiskeplass.

Når det gjeld starten for brua på Tangen,innkjøyringtil nyvegender, er det viktig at gåandeog
syklande får ein god tilgang til vegen i begge retningar.

Når det gjeld friluftsliv står det i planen;
”Strekningen Aukratangen til Aukra er av mindre verdi. Den går i myrområdet vest for dagens veg og

den treffer fv 216 ved Hukkelberget.Myrområdet har noen stier og myrområdet brukes i noen grad
til multeplukking."
Denne formuleringa er direkte feil, og er langt frå dagens situasjon.
Den nye vegen kjem til å krysse ein av dei mest brukte turstiane i Aukra kommune.
Denne turstien startar ved Kyrkjelydshuset/Aukrahallen og går gjennom Aukraskogen som er eit
statleg sikra friluftsområde. Den går vidare mot Hallinghaugholå og rundt Hallinghaugen, med
avstikkarar til Tangen, Breivik og Hjertvikvegen. Den siste delen av turstien vart ferdig i 2012. Den
vart finansiert av spelemidlar, kommunale midlar i samarbeid med Friluftsrådet Nordmøre og
Romsdal. Dette området blir brukt til rekreasjon, turar og trim av folk i alle aldrar.
Hallinghaugholå blir brukt til skeiser om vinteren og heile området blir mykje brukt av barnehagane i
Aukra.
Den nye vegen ser ut til å krysse turstien like ved Berghaugen. Berghaugen er det finaste

utsiktspunktet på denne turstien og har vore eit turmål der det har lagt turmålsbøker i mangeår. Dei
siste åra har det også vore eit StikkUT mål med besøk av folk frå alle Romsdalskommunane. Dei fire
siste åra har det vore om lag 10 O00 registreringar i turmålsbøkene pr år. I tillegg kjem dei som
brukar skogen som treningsarena, eller som ikkje registrerer seg i bøkene.
Postadresse
Aukraringen 25
6480 Aukra
E-post: post@aukra.kommune.no

Besøksadresse
Aukraringen 25
0rg.nr. 964 981 337
www.aukra.kommune.no
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71 1715 00
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Bank
9650.26.60192
Bankkto. skatt
6345 0615473
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Det er viktig at det blir ei svært god løysing i krysspunktet mellom vegen og turstien. Det må takast
omsyn til støy, utsikt og så god kryssing for turgåarar som mogleg. Nokre få meter flytting av vegen
kan utgjere stor forskjellar for løysinga. Denne kryssinga bør prioriterast høgt.

Med helsing

low Uiwflwläf»
G709
Tove Charlotte Æsøy
Folkehelsekoordinator

Aukra kommune

Arkivsak:

2014/1409-14

Arkiv:

L12

Saksbeh:

Kjell Lode

Dato:

02.12.2015

Saksframlegg

Utv.saksnr.:
5/16

Utval:
Eldrerådet

Møtedato:
19.01.2016

Uttale frå Eldrerådet til: Planid 201504. Detaljplan for ny veg mellom Gossen og Oterøy,
Kjerringsundsambandet
Saksprotokoll i Eldrerådet - 19.01.2016

Behandling
Det står høyringsfrist 15.02.15. Dette må endrast til 15.02.16.
Samrøystes vedtak
Vedtak frå Eldrerådet
Eldrerådet hadde ingen uttale til reguleringsplana

Aukra kommune

Arkivsak:

2014/1409-14

Arkiv:

L12

Saksbeh:

Kjell Lode

Dato:

02.12.2015

Saksframlegg

Utv.saksnr.:
8/16

Utval:
Rådet for likestilling av funksjonshemma

Møtedato:
19.01.2016

Uttale frå Rådet for likestilling av funksjonshemma:
Planid 201504. Detaljplan for ny veg mellom Gossen og Oterøy, Kjerringsundsambandet
8/16

Planid 201504. Detaljplan for ny veg mellom Gossen og Oterøy,
Kjerringsundsambandet
Saksprotokoll i Rådet for likestilling av funksjonshemma – 19.1.2016

Behandling
Rådet satte fram følgjande forslag:
Rådet for likestilling av funksjonshemma understrekar, kor viktig det er med universell
utforming i Kjerringsundsambandet og ønskjer at det vert teken spesiell omsyn til mjuke
trafikantar.
Forslaget vart samrøystes vedtatt.

Vedtak
Rådet for likestilling av funksjonshemma understrekar, kor viktig det er med universell
utforming i Kjerringsundsambandet og ønskjer at det vert teken spesiell omsyn til mjuke
trafikantar.

Rett utskrift, 21.1.2016
Martina S. Böttcher
Politisk sekretær

Til

Aukra 10.01.2015

Aukra kommune
Aukraringen 25
6480 Aukra
Fra
Aukra Jeger og Fiskerforening
Postboks 46
6481 Aukra

Innspill til reguleringsplan for bro over Kjerringsundet
Bakgrunn
Reguleringsplan for bro over Kjerringsundet kom ut til offentlig høring 21.12.2015. Den tar ikke
i betraktning betydningen denne reguleringsplanen får for dyr og fugleliv i området mellom
Aukratangen og Hukkelberget.
Aukra Jeger og Fiskerforening (AJFF) ble stiftet februar 1986 og har med det 30 års erfaring med
jakt og viltforvaltning på Gossen. Foreningen ble stiftet i den tiden det først kom hjort på
Gossen, og har drevet aktivt alle år siden vi startet opp. Med det har vi en god bakgrunn til å
kunne uttale oss om viltbestanden og dyreliv på Aukra. Vi er i dag 90 aktive medlemmer.
Hjortevilt
Aukra har per i dag en bra hjorteviltstamme med kvalitetsdyr. Og forvaltningen har vært holdt
på ett fornuftig nivå for å bevare kvalitet og god dyrehelse. Det har i de siste fem år blitt felt i
gjennomsnitt 35 hjortedyr på øya Gossen
(Se vedlagt tabell 1.1: Utklipp fra www.hjorteviltregistret.no)

Tabell 1.1

I forbindelse med utbyggingen av landanlegget på Ormen Lange utarbeidet NINA en rapport
(Vedlegg 1) mellom 2010 og 2012 på hjortevilt bestanden på Aukra. Som viser hvor tettheten
på bestanden er størst basert på observasjoner fra bil på vegnettet på Aukra (Figur 2 side 13 og
Figur 5 på side 22 i rapport). Og møkkdungetelling. (Figur 5 side 17 i rapport)
Det ble ikke gjennomført tellinger av dyr i det området som blir direkte berørt i reguleringsplan
for Kjerringsundet. Med kunnskap til lokale jegere/grunneiere og tolking av rapporten til NINA
gir det grunn til å vurdere tiltak for å unngå viltpåkjørsel, å ivareta hjorteviltets naturlige
leveområde samt sørge for at hjortens trekkmønster blir ivaretatt og ikke blir forstyrret i
vesentlig grad.
Hubro/Ugle/Ørn
AJFF er aktivt ute i naturen på Gossen og mens vi sitter på jaktpost eller vandrer i terreng
observerer vi også andre arter. I Planområdet har det vært observert flere fuglarter, men vi har
ikke kunnskap om opphold, hekkeområder eller generelt levesett i området.
Det uttales fra Rombøll i Planomtalen punkt 4.3 Friluftsliv at: «Strekningen fra Aukratangen til
Aukra er av mindre verdi» og «Myrområdet har noen stier og myrområdet brukes i noen grad til
multepluking»
Her har det ikke vært gjort en tilstrekkelig god undersøkelse, og Rombøll uttaler seg i strid med
hva lokale jegere/grunneiere vet og hva rapporten fra NINA sier.
I vedlagt oversiktsbilde (Vedlegg 2) har vi tegnet inn og forklart hvordan trekkrutene til hjorten
er og hvor den oppholder seg. Samt hvor vi har observert hubro/ugle/ørn/ender.
I Naturmangfoldloven heter det under
Kapittel II §4 Målet er at mangfoldet av naturtyper ivaretas innenfor deres naturlige
utbredelsesområde og med det artsmangfoldet og de økologiske prosessene som kjennetegner
den enkelte naturtype. Målet er også at økosystemers funksjoner, struktur og produktivitet
ivaretas så langt det anses rimelig.
Og videre under
Kapittel II §5: Målet er at artene og deres genetiske mangfold ivaretas på lang sikt og at artene
forekommer i levedyktige bestander i sine naturlige utbredelsesområder. Så langt det er

nødvendig for å nå dette målet ivaretas også artenes økologiske funksjonsområder og de øvrige
økologiske betingelsene som de er avhengige av.
Og videre:
Kapitte II §8:
Offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal så langt det er rimelig bygge på
vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske
tilstand, samt effekten av påvirkninger.
Viltloven fokuserer på forvaltningen av vilt men gir retningslinjer for hvordan viltet og viltets
leveområde bør forvaltes.
Viltloven Kapittel I §1
Viltet og viltets leveområder skal forvaltes i samsvar med naturmangfoldloven og slik at
naturens produktivitet og artsrikdom bevares.
I Vegvesenets Håndbok V134 om «veger og dyreliv» beskrives temaet i detalj og forklarer
ytterligere viktigheten av temaet.
Tilrådning.
Basert på overstående fremlegging, regelverk og kunnskapen vi i AJFF har om dyrelivet på
Aukra. Ser vi det som helt nødvendig at det gjøres tilstrekkelige undersøkelser for å kartlegge
dyreliv, trekkruter, reir, dagleie for vilt, parrings groper, feiinger osv for å unngå at
vegutbyggingen skader dyrelivet og dets økologiske funksjonsområde.
Vi er bekymret for at denne utbyggingen vil forhindre viltets trekkrute over Kjerringssundet, og
skade dets naturlige oppholdssted i området rundt Aukraskogen og dens videre trekk innover
øya. Det bør også vurderes hvordan vegutbyggingen over kjerringholmene vil påvirke trekket
over holmene.
Vi har som nevnt observert fuglearter i området, men har ikke kunnskap om å uttale oss på
annet grunnlag en at vi vet at det finnes ett rikt fugleliv i området.

Basert på nedenforstående tabell 1.2 hentet fra hjortesenterets «Håndbok for praktisk
hjorteforvaltning (Vedlegg 3)» Link, anser vi Alternativ 2: Overgang som mest effektivt og
hensiktsmessig for at viltets naturlige trekkruter skal ivaretas. (se Vedlegg 2 foreslåtte
overganger i blått)
Alternativ 5 er også effektivt men vi tror at ved å utføre utvidet siktrydding så vil det også bety
at vilt vil beite langs veg og fortsatt krysse vegen på sine vante trekkruter. Dette vil også kreve
god kontinuerlig rydding langs veg.

Referanser:
Saksfremlegg: Planid: 201504, Arkivsak: 2014/1409-14
Planomtale 15.09.2015
Plankart datert 15.09.2015
Vedlegg 1 NINA rapport
Vedlegg 2 Oversiktsbilde over planområdet.
Vedlegg 3 Håndbok i praktisk Hjorteviltforvaltning
Viltloven
Naturmangfolds loven
Vegvesenet sin Håndbok V134

På vegne av Aukra Jeger og Fiskerforening
Jim Thomas Gundersen
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Sammendrag
Stokke, S. 2014. Miljøovervåkingsprogram for Ormen Lange landanlegg. Overvåking av hjorteviltbestanden 2010 - 2012 - sluttrapport. – NINA Rapport 1038. 39 s.

Ormen Lange landanlegg på øya Gossa ble satt i drift i 2007 med A/S Norske Shell som operatør. Anlegget er plassert i et område som ifølge Norsk Hydro sin egen konsekvensutredning
(2002) er i konflikt med hjortetrekket til og fra fastlandet. Spesielt gjelder dette et viktig trekk som
er konsentrert rundt Steinsvika i den nordøstlige delen av landanlegget. Konsekvensutredningen
konkluderte forøvrig med at anlegget er plassert i et område som hadde middels betydning for
hjorteviltbestandene (Norsk Hydro konsekvensutredning 2012). For å kunne dokumentere eventuelle effekter av landanlegget på hjorteviltbestandene ble det i 2008 gjennomført en grunnlagsundersøkelse som skulle danne utgangspunktet for et overvåkingsprogram av hjorteviltbestandene i årene 2010–2012. Denne rapporten presenterer resultatene fra overvåkingsprogrammet.
I overvåkingsprogrammet var det et hovedmål å få bedre estimater på utvikling i bestandstetthet
og hvis mulig estimater på bestandsstørrelse. Det var også viktig å evaluere hvorvidt og i så fall
hvordan hjorteviltet ble påvirket av landanlegget og virksomheten der. For å oppnå dette var det
nødvendig å forbedre metodikken til mer komplekse tilnærminger. I denne studien er det derfor
anvendt direkte og indirekte metoder for bestandsestimeringer som kan gi noen svar på disse
spørsmålene.
På Gossa er det livskraftige bestander av både hjort og rådyr. Transekttellinger viser at kjønnsog aldersstrukturen til begge bestandene er forholdsvis lik de man finner i tilsvarende bestander
som høstes gjennom jakt. Estimeringen av bestandstettheter viser at det som forventet var langt
mer rådyr enn hjort på øya. Det var rimelig god overensstemmelse mellom viltnemndas og mine
tellinger, noe som indikerer at man ved forholdsvis enkle tellinger av dyr langs faste ruter kan
registrere trender i hjorteviltbestander. Dersom det er behov for å estimere antall individer i bestander, kreves det mer tidkrevende metoder som distance sampling og møkkdungetellinger slik
som i denne studien. Det var stor forskjell mellom tetthetsestimatene basert på distancetilnærmingen og møkkdungetellingene. Som gjennomsnittsverdi for studieperioden foreslo distancetilnærmingen at det var 5,4 rådyr/km2 mens møkkdungetellingene tilsa 12,5 rådyr/km2. Tilsvarende
tettheter for hjort var hhv. 0,7 hjort/km2 og 3,4 hjort/km2. Estimatforskjellene mellom metodene
kan skyldes flere faktorer, men tett kantvegetasjon langs transektene reduserte siktbarheten
svært mye slik at transektlengden ble veldig stor i forhold til antall observasjoner. Estimatene fra
distancetilnærmingen ble derfor sannsynligvis kunstig lave. Imidlertid synes det rimelig sikkert at
rådyrbestanden har minket etter 2010. Analysen antyder at også hjortebestanden har minket i
løpet av studietiden, men dette må tolkes med forsiktighet på grunn av lite datamateriale. Forsøksvis anvendte jeg mitt begrensede datamateriale fra møkkdungetellingene til å estimere totalbestander av hjort og rådyr på Gossa. Estimeringen foreslår at rådyrbestanden minket fra
rundt 700 til 400 dyr i løpet av studietiden. Tilsvarende tall for hjort var en reduksjon fra rundt
200 til 80 individer. Disse tallene er meget usikre, men de rimer forholdsvis bra overens med
fellingsstatistikken.
For å vurdere eventuelle effekter av virksomheten ved landanlegget på hjorteviltet ble Gossa
delt inn i to soner, en østlig og en vestlig del. Bestandstetthetene av hjortevilt i den østlige delen
ved landanlegget var ikke forskjellig fra den vestlige delen. Med andre ord, dyretettheten ved
landanlegget var ikke forskjellig fra andre steder på Gossa. Men dyrene på den østlige delen var
ikke jevnt fordelt. Det var flere individer nært anlegget enn en vilkårlig fordeling tilsa. Det er derfor
liten grunn til å anta at landanlegget i seg selv har direkte innvirkning på hjorteviltet. At både hjort
og rådyr under og etter driftsstart av anlegget har eksistert nært og til og med på innsiden av
gjerdet (før det ble permanent stengt mot sjøsiden) som omgir anlegget, tyder på at dyrene hurtig
tilvennes aktivitetene ved anlegget. Dette er også i overensstemmelse med erfaringer fra andre
tilsvarende installasjoner.
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Den eneste sikre informasjonen som sier noe om bestandsstørrelser før og under anleggsperioden er jaktstatistikken som går tilbake til 2003. Dersom man antar at fellingsstatistikken avspeiler
bestandstrender antyder dette at både hjorte- og rådyrbestandene økte kraftig under og etter
anleggsperioden fram til 2010, hvoretter bestandene raskt avtok. For å se nærmere på denne
utviklingen brukte jeg rådyret som eksempel fordi datagrunnlaget er best for denne arten. Vi ser
da at svingningene i rådyrbestanden på Gossa overensstemte med den generelle bestandstrenden for rådyr i Møre og Romsdal. Men svingningene var langt mer markant for rådyrbestanden
på Gossa, hvor bestandsøkningen fram til 2010 var 6 ganger større enn for Møre og Romsdal
sin del. Denne forskjellen kan forklares med klimatiske forhold og variabel næringstilgang, men
man kan heller ikke se bort ifra at den avgrensede bestanden på Gossa delvis kan ha blitt påvirket av lokale hendelser som de andre bestandene ikke ble påvirket av. Nyhamna med tilhørende
områder beslaglegger omtrent 4-5 % av det totale arealet på Gossa. I løpet av anleggsperioden
er det rimelig å anta at en del dyr ble fortrengt fra anleggsområdet til andre områder på Gossa
hvor bestandene var økende, slik at det skjedde en fortetting av bestanden i disse områdene.
Dersom jakttrykket var rimelig konstant kunne en tettere bestand medføre økte fellingsrater fram
mot 2010. Deretter ble bestanden trolig redusert såpass mye at jegerne ikke klarte å opprettholde uttaket på samme nivå som i 2010, noe som kan ha ført til en redusert avskyting de etterfølgende årene. Bestandsreduksjonen etter 2010 skyldes derfor først og fremst jaktuttaket. Dette
var en ønsket effekt da det var en generell enighet om at bestanden før 2010 var for stor.
For å konkludere så er det ingen ting som tyder på at landanlegget har noen direkte negativ
påvirkning på hjorteviltbestandene på Gossa i dag. Tettheten av dyr var størst nært anlegget på
den halvdelen av øya som landanlegget ligger på. At flere dyr hadde tilhold på innsiden av gjerdet, selv om de kunne forlate området via åpningen mot sjøsiden, tyder også på at dyra hurtig
tilvente seg til aktivitetene i forbindelse med landanlegget. Anlegget i seg selv har derfor liten
direkte påvirkning på hjorteviltbestandene. Tettheten av hjortevilt på Gossa vil først og fremst
være bestemt av jakttrykk, habitatkvaliteter og inn- og utvandring. Imidlertid kan tap av leveområder, på grunn av omdisponering av arealer til anleggsvirksomhet og annen infrastruktur, ha en
viss betydning for hjorteviltbestandene på Gossa. Tap av leveområder over tid medfører at
mindre ressurser blir tilgjengelig per individ, noe som medfører økt konkurranse individene imellom. Redusert kondisjonsfaktor for rådyret før bestandsnedgangen tyder på at dette kan ha vært
av betydning. Tap av leveområder er betraktet som et av vår tids store problemer med hensyn
til dyrebestander og biologisk mangfold og er således ikke noe særsyn for Gossa. Siden leveområdene til hjorteviltet på Gossa er noe redusert, så medfører dette at bestandene sannsynligvis bør justeres noe i forhold til de nye betingelsene for å være bærekraftig. Dette er også påpekt
som et mulig problem i Norsk Hydro sin egen konsekvensutredning for området. For å oppnå en
god forvaltning er det derfor viktig med gode tellinger og bestandsestimeringer slik at en bærekraftig utvikling av hjorteviltet på Gossa kan ivaretas.

Sigbjørn Stokke (sigbjorn.stokke@nina.no), NINA, Postboks 5685 Sluppen, 7485 Trondheim.
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Abstract
Stokke, S. 2014. Environmental surveillance for the Onshore «Ormen Lange» plant. Monitoring of
deer populations 2010 – 2012 – final report. – NINA report 1038. 39 pp.

The Ormen Lange Onshore Processing Plant on the island Gossa started up in 2007 with A/S
Norske Shell as the operator. The plant is situated in an area that partly will be in conflict with
the annual red deer migration between the island and the mainland. This in particular applies to
a migrating route concentrated around Steinsvika in the north-eastern part of the plant. A consequence analysis suggested that the plant is situated in an area of average importance for deer.
A baseline monitoring program aiming to evaluate possible effects of the plant on deer populations on the island was completed in 2008. The present main monitoring study (2010 – 2012) is
based on the experiences gathered in the baseline study.
One important aim for the present study was to achieve better estimates for population densities
and size if possible. Another goal was to evaluate if the plant and related installations somehow
affected the deer populations and if so to detect the underlying mechanisms causing this. To
deal with these questions, new approaches were necessary. Thus, indirect and direct methods
for determining population densities and sizes were applied.
The island of Gossa harbours healthy populations of roe and red deer. Counting of animals reveals that that the age- and sex structure resembles those of other populations that are harvested. As expected, the roe deer population was much larger than that of red deer. It turned out
that the counting of animals done by the local authorities resembled mine results, suggesting
that reasonable estimations of population trends can be achieved by relatively inexpensive and
simple counts of animals along fixed routes. However, if estimates of population sizes are
needed, more time consuming and expensive approaches like pellet group and distance sampling is needed. In the present study, there was a discrepancy between the density estimates
obtained by distance and pellet group sampling. Distance sampling estimated 5.4 roe deer per
km2 on average whereas pellet group counting suggested 12.5 roe deer per km2. Equivalent
estimates for red deer were 0.7 deer per km2 and 3.4 deer per km2. This discrepancy may rely
on several factors, but frequent stretches of dense vegetation along the roads used as transects
reduced sight ability, thus rendering few observations compared to transect length. Estimates
from distance sampling are therefore artificially low. However, it seems reasonably clear that the
roe deer population has diminished after 2010. Red deer apparently has decreased too, but
sample size is too small to conclude. By way of experiment I used my limited data material too
estimate population sizes for roe and red deer. The estimates suggested that roe deer had decreased from approximately 700 to 400 individuals during the study, whereas corresponding
numbers for red deer was a decrease from approximately 200 to 80 individuals. These numbers
are certainly doubtful, even though they are reasonable if compared to the harvest statistics.
During the study there was no difference between the densities of deer around the plant compared to other places on the island. However, deer were not evenly distributed in the vicinity of
the plant. There were more animals near the plant than farther away from the plant, thus rejecting
a random distribution of deer around the plant. It is therefore no reason to believe that the deer
population on the island has any behavioral aversion towards the plant as such. Deer occurred
close to and even on the inside of the fence encircling the plant, as long as the fence was open
towards the seaside (it was permanently closed in 2012). This suggests that deer rapidly habituates to activities related to the plant. This corresponds to findings from other plant sites, deer
habituates to buildings and scheduled activities.
Hunting statistic is the only source for information about deer population densities before and
under construction of the plant. Here I assume that hunting statistic reflects trends in deer pop-
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ulations. The statistics suggest that deer populations on Gossa increased rapidly during the construction of the plant up until 2010, thereafter populations decreased. I used roe deer as a case
to scrutinize this trend more carefully. The roe deer population at Gossa fluctuated synchronously with the mainland population in Møre and Romsdal. However, roe deer at Gossa increased its population size 6 times faster than roe deer at the mainland. This difference can be
explained by climatic factors, migration and nutritional variability, but one cannot overlook the
possibility that the island population might have been affected by some local factor, mainly
avoided by the mainland population. The plant and attached facilities occupies about 4-5 % of
the total area of Gossa. During the construction of the plant, some deer had to leave the area
and move to other unaffected places on the island where the roe deer population already was
increasing. Thus, further compressing the population in these areas. Assuming a constant culling
pressure, this could increase the harvest rate up to and including 2010. Thereafter, hunters could
not manage to maintain the harvest rate due to a decreasing roe deer population. The population
decline was therefore first of all a result of the harvesting regime. The increased harvest was
intended because the population was generally considered to be too dense.
To conclude, deer populations at Gossa did not exhibit any behavioral aversion towards the plant
facilities. On the contrary, deer concentrations close to the plant was larger than further from the
plant. Until the fence encircling the plant was permanently closed, deer moved in and out of the
enclosure. This suggests that deer did not avoid the plant area. Deer populations at Gossa are
mainly regulated by culling, habitat quality and migration. However, loss of habitat might affect
the deer populations at Gossa. Fragmentation and loss of habitat is considered being a major
problem regarding animal populations and diversity and as such no exception for Gossa. Given
that habitat availability has decreased at Gossa, deer populations probably need to be adjusted
somewhat to face a slightly changed carrying capacity. Therefore it is mandatory to carry out
qualitatively well designed surveys to get good estimates of population sizes to be used as a
guidance tool to achieve a sound management.

Sigbjørn Stokke (sigbjorn.stokke@nina.no), NINA, Postbox 5685 Sluppen, NO–7485
Trondheim.
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Forord
A/S Norske Shell har utarbeidet et miljøovervåkingsprogram for drift av Ormen Lange landanlegg. Som en del av dette programmet inngår en overvåking av hjorteviltbestandene sett i forhold
til etableringen og driften av landanlegget. I 2008 fikk NINA i oppdrag å utføre en grunnlagsundersøkelse av hjorteviltbestandene som skulle være basis for en mer langsiktig hjorteviltovervåking. Denne rapporten er oppfølgingen av grunnlagsundersøkelsen og dekker tidsrommet 2010
til og med 2012. På grunn av begrensede ressurser er datamengden ikke stor nok til å trekke
vidtrekkende og sikre konklusjoner, men jeg tror allikevel at resultatene gir en rimelig god beskrivelse av hjorteviltbestandene på Gossa i forhold til aktivitetene ved landanlegget i studieperioden.
I prosessen har det vært et samarbeid med Norske Shell og viltnemda for Aukra kommune.
Leder i viltnemda, Lyder Hesthol, og sekretær Tormod Skarsbø har bidratt med nyttig informasjon om fellingsstatistikk. Palmar Nesje bidro med datainnsamling i den første feltsesongen.
Kontaktpersoner ved Norske Shell har vært Mark Silverstone og Siv Kristoffersen, som takkes
for et godt samarbeid.

Trondheim, april 2014
Sigbjørn Stokke
Prosjektleder
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1 Innledning
Utbyggingen av landanlegget for Ormen Lange på Nyhamna på øya Gossa i Aukra kommune
ble startet i 2003 og anlegget ble ferdigstilt for drift i 2007. Ubehandlet gass fra Ormen Lange
feltet i Norskehavet, omtrent 120 km vest for Kristiansund, ilandføres til Nyhamna for viderebehandling før utskiping til markedet. Terminalområdet for landanlegget var fra starten av inngjerdet men åpent mot sjøsiden. Omtrent 1 km2 av det innesperrede arealet var friareal og uberørt
av anleggsvirksomhet. Hjorteviltet kunne derfor bevege seg fritt ut og inn av friarealet på terminalområdet. Friarealet på innsiden av gjerdet fungerte derfor i prinsippet som en del av hjorteviltets leveområder på Gossa. Imidlertid ble det i 2012 reist et nytt gjerde på utsiden av det eksisterende gjerdet. Det nye gjerdet stengte også åpningen mot sjøsiden slik at friarealet på innsiden
av gjerdet ikke lenger kan nås av hjortevilt på utsiden av gjerdet. Det avstengte området dekker
i dag omtrent 2,1 km2, hvorav ca 0,43 km2 opprinnelig var dyrket eller dyrkbar mark og skog.
Øvrige areal var fastmark – lynghei, impediment og myr av begrenset beiteverdi for hjortevilt. I
tillegg dekker forlegningsområdet ca. 0,23 km2, hvorav om lag halvparten var dyrket eller dyrkbar
mark og skog. Utbyggingsområdet som helhet utgjør omtrent 4,5 % av øyas totale areal. I følge
konsekvensutredningen til Norsk Hydro (2012) ligger anlegget i en sone som ble definert til å ha
middels verdi for viltet. Tiltaksområdet berører Steinsneset som ble vurdert til å ha høy viltverdi
blant annet fordi hjorten ofte strander på dette området under trekket (Norsk Hydro 2012). Man
mente derfor det var fare for at dyr kunne sluses inn i tiltaksområdet viss de gikk i land der gjerdet
var åpent. Hjortetrekk til og fra fastlandet er i hovedsak knyttet til fire traseer, hvorav de to nordligste befinner seg i eller i umiddelbar nærhet av tiltaksområdet (Norsk Hydro 2012). Utbyggingen
av terminalområdet vil således kunne påvirke hjortedyrenes arealbruk og trekkruter. AS Norske
Shell ønsket derfor å etablere et overvåkingsprogram for hjorteviltet for eventuelt å kunne registrere bestandsendringer som en følge av anlegget og tilhørende aktiviteter.
Tettheten av hjortevilt på Gossa vil først og fremst være bestemt av jakttrykk, habitatkvaliteter
og inn- og utvandring. Den totale bestanden vil i tillegg være begrenset av tilgangen på egnede
leveområder. For å oppnå en god forvaltning av hjorteviltbestandene er det viktig at man har en
viss oversikt over disse faktorene (Gaillard m. flere 1998). Spesielt er det viktig å vite omtrent
hvor mange dyr man har. Dette kan oppnås via to alternativer – enten må man ha oversikt over
antall dyr man forvalter eller så må man overvåke bestandsendringene. Det er utviklet flere metoder for å oppnå slik informasjon, men det er svært vanskelig å få eksakte tall (Andersen m.
flere 2004). Generelt har man to valg når man skal studere størrelsen på viltbestander. Enten
kan man forsøke å estimere den faktiske bestandsstørrelsen, eller man kan velge metoder som
gir indekser som uttrykker relative endringer i bestandsstørrelser. Selve tellemetoden kan igjen
deles i to hovedgrupper. Enten anvender man direkte registreringer slik som jegerobservasjoner
(f.eks. sett elg) eller observasjoner fra bil og/eller faste tellesteder. Alternativt kan man benytte
indirekte registreringer slik som sportellinger i snø eller møkkdungetellinger (Acevedo m. flere
2010, Morelli m. flere 2011). Hvilken tilnærming som velges avhenger av flere faktorer, herunder
økonomi, nøyaktighetsgraden som er ønskelig, landskaps- og topografiske forhold, dyras områdebruk og adferd.
Stokke med flere (2009) gjennomførte en grunnlagsanalyse som vurderte hjorteviltets eventuelle
responser på landanlegget. I studien fra 2009 ble det kun anvendt enkle strukturtellinger som
ikke muliggjorde tetthetsestimater. Mulige dyreresponser i forhold til anlegget ble vurdert ut ifra
avstandene mellom dyrenes posisjoner i observasjonsøyeblikket og det nærmeste punktet på
gjerdet som omgir landanlegget. Det ble ikke funnet noen indikasjoner på at dyrene viste noen
unnvikelsesrespons i forhold til landanlegget. Observasjonstettheten av dyr antydet at det var
flere dyr i områdene rundt anlegget enn det var på øyas vestlige del. Stokke med flere (2009)
foreslo at dette kunne være en mulig effekt av at dyr ble komprimert i dette området som en følge
av tapte leveområder i forbindelse med byggingen av landanlegget.
I denne studien undersøkes disse problemstillingene nærmere og tilnærmingen er basert på
erfaringene fra grunnlagsanalysen. Spesielt har jeg forbedret den metodiske datainnsamlingen
for å oppnå bedre estimater av hjorteviltbestandene. Metodikken er utvidet til å inkludere både
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direkte og indirekte registreringer for å estimere faktiske og relative endringer i bestandsstørrelsen av rådyr og hjort. Det er lagt vekt på at metodene skal være enkle og lite ressurskrevende
samt at lokale krefter involveres i prosjektet. Tilnærmingene er velegnet til å overvåke eventuelle
bestandsendringer i forhold til landanlegget på Nyhamna og vil dessuten være svært nyttig for
den lokale hjorteviltforvaltningen. I denne rapporten presenteres;





Metodikken som er brukt
Analyseverktøyet
Resultatene
En vurdering av resultatene
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2

Områdebeskrivelse

Nyhamna ligger på øya Gossa i Aukra kommune i Møre og Romsdal. Landskapet på øya er flatt
med små kuperte åsrygger opp mot 100 moh. med middels variasjon i naturtyper fra havdyp via
grunner, skjær, bratte strandberg, rolige sandstrender, jordbrukslandskap, skog, myr og hei
(Jordal, 2000). Områdene nord for Gossa på Hustad har mye de samme landskapsformene,
mens det alpine preget øker østover med berghamrer og høyere fjell rundt Molde. Landskapet
på øyene sørover i ytre kyststrøk (Nordøyane) er noe mer kupert enn på Gossa med åser og
fjell opp mot 500 moh., mens landskapet på fastlandet sør for Moldefjorden er preget av smale
og flate kystlinjer, dype daler og høye fjell opp mot 1000 moh. (Knudsen m. flere 2002).
Klimaet langs Nord-Vestlandet er utpreget oseanisk med høye vintertemperaturer og relativt lave
sommertemperaturer. Gjennomsnittstemperatur i januar på Gossa er 0 oC og i juli 13-14 oC. Årsnedbøren ligger rundt 1200 mm. Nedbøren kommer hyppig og lufta inneholder ofte høy fuktighet.
Berggrunnen på Gossa er preget av sure gneisbergarter, noe som er typisk for Nord-Vestlandet
(Sigmond m. flere 1984). De nokså harde bergartene forvitrer sent og gir opphav til et relativt
surt jordsmonn med lite næringsstoffer for plantevekst. Enkelte mer baserike bergarter finnes
lokalt, og i sørvendte berg forvitrer gneis raskere og kan gi lokalt gode næringsforhold. Løsmassene på Gossa er tynne og består av morenemateriale fra siste istid, marine avsetninger som
skjelsandforekomster og organisk materiale i hei- og myrområder (Follestad og Anda 1988).

Figur 1. Utsikt fra Blomsnes over Julsundet mot fastlandet (foto S. Stokke).

Vegetasjonen på Gossa består av havstrender, til dels sterkt kulturpåvirkede myrer, kystlynghei,
små skogbestander av furu, bjørk og hassel, naturenger og beitemarker. Den naturlige skogen
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er for det meste løvskog som har vokst opp de siste tiårene pga. endret arealbruk. Noen skogplantinger finnes, hovedsakelig av sitkagran og bergfuru/buskfuru. Kulturlandskapet er viktig for
variasjonen i det biologiske mangfoldet. Vegetasjonen i kystlyngheia er typisk for Nord-Vestlandet med innslag av en del fjellarter, gråmose og reinlav (jmf. Fremstad m. flere 1991).
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3 Metoder, overvåkingsdesign og statistisk tilnærming
I denne studien har jeg søkt å få et bredest mulig bilde av hjorteviltbestandene på Gossa ved å
bruke så enkle og kostnadseffektive metoder som mulig. Tilnærmingen representerer både direkte og indirekte datainnsamlingsmetoder. Estimater for dyretettheter er primært basert på transektobservasjoner og møkkdungetellinger. Men det er også hentet informasjon fra jaktstatistikk.
Alle data ble samlet inn i 2008 samt i perioden 2010 til og med 2012. I 2008 ble grunnlagsanalysen gjennomført (Stokke m. flere 2009). Grunnlagsanalysen la basisen for metodikken som ble
brukt i hovedstudien som ble gjennomført 2010-2012. Erfaringene fra grunnlagsanalysen ble
anvendt til å forbedre den metodiske tilnærmingen som ble brukt i hovedstudien. Dette gjelder
primært muligheten til å estimere bestandstettheter. I det følgende blir de metodiske tilnærmingene nærmere forklart.

3.1.1 Datainnsamling ved hjelp av transekter
3.1.1.1 Reproduksjonsmessige forhold
Data fra transektkjøringene ble brukt til å estimere dyretettheter og reproduksjonsmessige forhold. Det lokale veinettet ble anvendt som transekter og innsamlingen av data skjedde ved hjelp
av en bil som ble kjørt i sakte fart (20-30 km/t) langs veien (Figur 2).
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Figur 2. Veinettet som ble benyttet som transekter. Start og endepunkter for transektene er
angitt med store bokstaver (som oftest veikryss eller «veis ende»). Transektnavnet O-P indikerer
at transektet starter i O og ender i P. I tekstboksen til venstre er de enkelte transektene ført opp.
Tilsammen utgjorde dette 22 transekter.
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Tabell 1 viser datoene som ble brukt til datainnsamling i transektene. For hver dyreobservasjon
ble følgende data registrert: dato, klokkeslett, art, antall dyr, kjønn og aldersklasse (kalver, fjorårsdyr og voksne). I tillegg ble dyrenes kondisjon bedømt til en av følgende kategorier: 1) døende, 2) dårlig, 3) middels, 4) god, og 5) meget god. Til slutt ble habitatet dyret/dyrene befant
seg i bestemt til en av følgende kategorier: 1) dyrket mark, 2) skog, 3) hei, 4) myr eller 5) tettbebyggelse. En lyssterk kikkert egnet for bruk under dårlige lysforhold ble brukt for å oppnå mest
mulig sikker informasjon vedrørende kjønn, aldersklasse og andre detaljer. Transektene ble fortrinnsvis kjørt i tidsintervaller hvor dyrene normalt er mest aktive (1900 til 0700, se Figur 3). Alle
transektkjøringer ble registrert som spor i en GPS og lagret.
Tabell 1. Datoene viser når transektkjøringer ble foretatt
År
Tidsrom
2008
27.-30. april + 18.-29. mai + 1.-2. juni + 1.-4. juli + 9. oktober
2010
19.-23. april + 20. september + 27.-29. september
2011
4.-7. mai + 28.-30. juni
2012
7.-11. mai + 26.-29. juni
140

Antall observasjoner

120
100
80
60
40
20
0
0

5

10

15

20

Observasjonstidspunkt (24 timer per døgn)
Figur 3. Figuren viser frekvensfordelingen av observasjonstidspunkter (klokkeslett) for hjortevilt
på Gossa i løpet av studieperioden.
Hjorteviltobservasjonene ble brukt til å beregne kalve- (kalver pr. voksent hunndyr), fjordyrs(fjordyr pr. voksent hunndyr) og kjønnsrater (hanndyr pr. hunndyr). Det er vanlig praksis å benevne hjorteviltindivider som kalv fram til 1. juni påfølgende år. Derfor inkluderer kalveraten kun
kalver/geiter som ble observert etter 1. juni. Ved å forholde seg til en reproduksjonssyklus unngår
man feilkilden som ligger i kalvetap på grunn av jaktuttak og vinterdødelighet etter forrige reproduksjon. Andre observasjoner av betydning for resultatet ble fortløpende notert. Som et eksempel på slik informasjon kan nevnes at dersom hunndyr hadde velutviklet jur når de ble observert
uten kalv så ble dette notert og tolket som en indikasjon på at hunndyret hadde født kalv(er)
inneværende år.
3.1.1.2 Estimering av dyretettheter ved hjelp av distance metoden
Til denne analysen ble følgende data innsamlet i tillegg til de som er nevnt ovenfor: observatørens posisjon (xb,yb målt som UTM), avstanden (dist) som er den rette linjen mellom observatør og dyreindivid eller senteret til en flokk med dyreindivider (målt med lasermåler), vinkelen α
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som linjen (dist) dannet med nord-sør lengdesirkelen (målt ved hjelp av GPS) og vinkelen β
som transektlinjen dannet med lengdesirkelen. Dyrenes eksakte posisjon, angitt med koordinater x og y, i forhold til observatøren ble beregnet som følger:
(𝑥, 𝑦) = {𝑥𝑏 + (sin

𝐺𝑟

𝐺𝑟

360

2𝜋 ∙ 𝑑𝑖𝑠𝑡) , 𝑦𝑏 + (cos 360 2𝜋 ∙ 𝑑𝑖𝑠𝑡)} ,

Hvor Gr = |𝛽 − 𝛼|, vinkelen mellom transektlinja og avstanden dist (alle vinkler i radianer).
Estimater for dyretettheter ble analysert i henhold til Distance sampling tilnærmingen (Buckland
m. flere 2001, Buckland m. flere 2004). Distance metodikken skiller seg fra konvensjonelle tellemetoder ettersom den produserer et tetthetsestimat selv om bare en viss andel av alle individene
i transektetarealet er observert. Metodikken er derfor i utgangspunktet mer effektiv fordi man kan
anvende bredere transektlinjer enn ved konvensjonelle tellemetoder hvor det forutsettes at alle
dyreindivider blir observert. Distance metodikken tar også høyde for at dyr opptrer i flokker, noe
som de andre metodene neglisjerer. Ettersom dataene ble samlet inn i løpet av vår, sommer og
høstmånedene avspeiler distance-tilnærmingen bestandsstørrelser i dette tidsrommet, i motsetning til møkkdungetellinger som avspeiler bestandsstørrelser i løpet av vintermånedene. Alle
estimeringsteknikker, inkludert Distance metoden, baseres imidlertid på flere antagelser (se slutten av avsnittet).
Ut ifra de registrerte observasjonene og målene som innsamles i felten kan man modellere en
deteksjonssannsynlighet i forhold til avstand fra transektlinja (Figur 4). Dette gjøres ved å generere en frekvensfordeling av antall observasjoner for gitte avstander fra transektlinja (søylene i
Figur 4A). Denne fordelingen viser normalt en fallende tendens for antall observasjoner med
økende avstand fra transektlinja pga. redusert siktbarhet. Når man modellerer frekvensfordelingen finner man sannsynlighetsfordelingen for å oppdage et individ ved en gitt avstand fra transektlinja (den røde kurven i Figur 4A og tilsvarende kurve i Figur 4B). Metodikken vil derfor til
en viss grad kunne kompensere for variabel siktbarhet mellom ulike områder.
Dersom alle individer hadde blitt observert (på begge sider av senterlinjen) ville dyretettheten D
kunne estimeres som:

𝐷=

𝑛

2𝑤𝐿

,

Hvor n = antall dyreindivider, w = halve transektbredden og L = transektlengden. Men fordi en
viss andel av dyrene ikke blir observert blir formelen for tetthet: D = n/(2wLP), hvor P er sannsynligheten for å oppdage et individ i transektet. P kan estimeres som følger:
𝑤

𝑃=

∫0 𝑔(𝑥)𝑑𝑥
𝑤

=

𝜇
𝑤

,

Hvor g(x) er sannsynligheten for at et individ oppdages i avstand x fra senterlinjen. Enheten μ
defineres som ”effective strip half-width” (avstanden μ i Figur 4B). Denne avstanden defineres
slik at alle dyrene som er observert utenfor distansen μ eksakt tilsvarer antallet dyr man ikke
har sett innenfor μ. Derved får man et mål på antall dyr som ikke er observert (innenfor avstanden μ) og det totale antallet dyr innenfor ”effective strip half-width” kan derved estimeres matematisk (dette er basert på at de to skraverte arealene i figur 4B har det samme arealet). Arealet (μ·1·transektlengden) representerer da antallet dyr som befinner seg mellom transektlinjen
og avstanden μ langs transektet. Dette gjøres ved å definere en "probability density function"
f(x) gitt ved:

𝑓(𝑥) =

𝑔(𝑥)

𝑤
∫0 𝑔(𝑥)𝑑𝑥

=

𝑔(𝑥)
𝜇

,

Det betyr at f(0) = g(0)/μ = 1/μ. Funksjonen f(0) er per definisjon 1 fordi alle individer som befinner seg på senterlinja er observert. Fordi parameteren μ er en funksjon av registrerte avstander kan tettheten D uttrykkes som følger:
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𝐷=

𝑛∙𝑓(0)
2𝐿

=

𝑛
2𝐿𝜇

Tilnærmingen krever ikke at dyrene er vilkårlig fordelt i terrenget, men at dataene innsamles i
henhold til en stokastisk prosess som har en rateparameter.
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Figur 4 A og B. A viser frekvensfordelingen av antall observasjoner i forhold til avstanden fra
senterlinja. Den modellerte sannsynlighetsfordelingen er vist som en rød graf over frekvensfordelingen. B viser den samme sannsynlighetsfordelingen og prinsippet for plassering av μ
(effective strip half-with). De to skraverte arealene på hver sin side av μ representerer like store
arealer og derfor like mange dyreindivider.
Denne tilnærmingen gir et øyeblikksbilde av bestandstettheten og kan for eksempel anvendes
som en indeks for å sammenligne mellom år. Den romlige fordelingen er viktig i og med at rådyret
er en territoriell art som fordeler seg annerledes i terrenget enn hjorten som opptrer i familiegrupper og klaner (Langvatn pers. med.).
Distancetilnærmingen krever at fem forutsetninger oppfylles: 1) alle individer som er på transektlinjen må observeres (sannsynligheten for å se et individ på linja må være lik 1 for at modelleringen skal bli korrekt – se Figur 4); 2) alle individer observeres før de setter seg i bevegelse
på grunn av observatøren, 3) alle registrerte mål (vinkler og avstander) er nøyaktige, 4) individer
er oppdaget uavhengig av hverandre (man kan ikke registrere dyr som oppdages når andre
dyr/flokker telles) og 5) transektene er vilkårlig fordelt i forhold til individenes fordeling. Hvorvidt
disse forutsetningene er imøtekommet er diskutert under punkt 5.1.2. Det var ikke nok data til å
estimere dyretettheter per år. Dataene ble derfor slått sammen slik at et estimat for tidsrommet
2010 til og med 2012 kunne beregnes for henholdsvis hjort og rådyr. Men det var nok data til å
estimere tettheter for den østlige og vestlige delen av Gossa (se delelinjen mellom øst og vest i
Figur 5).
Som et supplement til distance tilnærmingen ble det beregnet hvor mange individer som ble
observert per kjørte km per år samt per transekt og kilometer per år. Dette vil over tid si noe om
observasjonsfrekvenser som igjen sier noe om dyretettheter.

3.1.2 Telling av møkkdunger
Som et supplement til transektkjøringene ble det foretatt telling av møkkdunger i prøveflater,
fordelt over tre områder, for å oppnå indirekte estimater av hjorteviltbestandene på øya (Bjørneraas m. flere 2012, Persson 2003). Denne tilnærmingen gir informasjon om bestandstettheten
over tid og er derfor ikke så følsom for tilfeldigheter som det øyeblikksbildet den direkte metoden
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Distance sampling produserer. I hvert av områdene, Rødabukta, Hukkelberget og Myrstad, ble
det lagt ut 20 sirkulære plott med radius 2,5 m, til sammen 60 prøveflater (Figur 5).
Prøveflatene ble intervallmessig utlagt langs parallelle linjer som krysset prøveområdet. Ved
Hukkelberget var prøveflatene avgrenset til et furu/sitkagran-område, ved Myrstad lå flatene i et
sitkagran/lerk-område samt noe kulturmark og ved Rødabukta lå flatene i et furu/sitkagran-område. Med en møkkdunge menes enten en samlet homogen møkkmasse eller en ansamling av
mer eller mindre frittliggende pellets som ligger så tett samlet at de kan antas å stamme fra en
tarmtømming fra et enkeltindivid. Tilsvarende indirekte tilnærminger har vært anvendt med godt
resultat i flere land og ansees som en rimelig god metode for å oppnå tetthetsestimater for hjorteviltpopulasjoner (Cederlund og Liberg 1995, Pehrson 2003, Webbon m. flere 2004, Ronnegard
m. flere 2008).

Ljøvika

Myrstad

Rødabukta
Nerbøvågen

Hukkelberget

Figur 5. Kartet viser de tre områdene hvor tellinger av møkkdunger ble foretatt. I tillegg er vist
skillelinjen mellom Ljøvika og Nerbøvågen som ble brukt for å skille nærområdet ved Nyhamna
fra resten av øya.
I tillegg til tetthetsestimeringen anvendte jeg dataene fra møkkdungetellingen til å estimere habitatbruk basert på en sammenligning av brukte ressurser (antall prøveflater med møkkdunger
per habitat) mot tilgjengelige ressurser (alle utlagte prøveflater per habitat). For å få tilstrekkelig
med data per habitattype ble følgende gruppering av habitattyper anvendt: 1) blandingsskog
(furu/lerk/sitkagran), 2) kun sitkagran, 3) kun furu og 4) kulturmark (ikke oppdyrket men beitemark). Det var dessverre umulig å legge ut plott i dyrka mark hvor det ble produsert gras fordi
plottene ville ha kommet i konflikt med innhøstingen. Den teoretiske tilnærmingen for denne estimeringen er forklart i 3.1.3.
Alle prøveflatene ble registrert med GPS posisjon. I senteret til hver prøveflate ble en trepinne
(R10X250 mm) slått ned for å muliggjøre en nøyaktig relokalisering av flaten. Ved alle slike inventeringer er alderen til møkka og derved tidsintervallet som dyretettheten estimeres over kritisk
(Neff 1968, Heikkilä og Härkönen 1999, Persson 2003, Campell m. flere 2004). Etter som det er
meget vanskelig å bestemme alderen til hjorteviltmøkk ble problemet løst ved at prøveflatene
ble rensket for all møkk når de ble lagt ut 12-14 oktober 2010 (Heikkilä og Härkönen 1999). Med
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en slik tilnærming trenger man ikke vurdere nedbrytningsraten til møkka ved tetthetsestimeringen fordi tidsrommet som møkkdunger er akkumulert over er kjent. Imidlertid må man ta hensyn til avføringsraten som forutsettes konstant (Campell m. flere 2004, Skarin 2008, Alves 2013).
I denne studien valgte jeg en avføringsrate på 17 møkkdunger per dag for rådyr og tilsvarende
25 for hjort (Theuerkauf m. flere 2008, Alves m. flere 2013).
Prøveflatene ble inventert første gang 24-27 april 2011 og alle møkkdunger ble talt opp samtidig
som de ble fjernet fra prøveflaten. Prøveflatene ble deretter oppsøkt for møkktelling siste gang
5-8 mai 2012. For å sikre at samme og korrekt flatemål ble inventert i alle prøveflatene ble en
snor med lengde lik radiusen til prøveflatene festet til midtpinnen. Ved å holde snora med venstre
hånd, lagt inn mot venstre hoftekam, gikk jeg medurs en runde rundt midtpinnen samtidig som
snora ble holdt stram. Deretter ble snorgrepet flyttet 1 meter innover mot pinnen og en ny runde
ble gått. Slik fortsatte jeg til prøveflatens midtpunkt ble nådd. På denne måten sikret jeg at flatene
ble systematisk gjennomsøkt ved hver inventering.
For å beregne dyretetthet D per arealenhet (ind. pr. km2) pluss konfidensintervall, ble følgende
formel anvendt:

𝐷=

𝑛

1

± 𝜏𝛼 ∙ √( ) Σ(𝑦𝑖 − 𝑦)2 ,
𝑑𝑟∙𝑑𝑝∙𝐴
𝑛
2

Hvor n = registrerte møkkdunger, dr = avføringsraten (per. dag), dp = deponeringsperioden
(dager), τα/2 = signifikansnivå, A = totalt prøveflateareal i km2, yi =tetthetsestimat per replikat
og y = snittetthet alle replikat.

3.1.3 Beregning av seleksjonsindekser
Jeg anvendte Manlys preferanseindeks for ressurser definert ved mange kategorier for å evaluere hjorteviltets habitatpreferanse (Manly m. flere 1995). Denne indeksen kan tolkes som den
estimerte sannsynligheten for at en ressurs (habitat) vil bli neste valg dersom det var mulig å
gjøre alle ressurstypene like tilgjengelig (Manly m. flere 1995). Den estimerte preferanseindeksen wi defineres som:

𝑤𝑖 =

𝑜𝑖 𝑢+
𝐴+ 𝜋 𝑖

,

der oi = andelen av brukte enheter i kategori i, u+ = antall brukte resurser, A+ = størrelsen av
den endelige bestanden av resursenheter og πi er andelen av tilgjengelige enheter i kategori i.
Den standardiserte preferanseindeksen Bi for ressurskategori i blir da Bi = wi / Σ wi. Den standardiserte preferanseindeksen ligger alltid mellom 1 og 0, hvor 1 indikerer at ressursen alltid
velges mens 0 indikerer at ressursen aldri brukes.
Det er mulig å beregne et konfidensintervall med bonferronijustering for de brukte resursenhetene oi (Byers m. flere 1984).

𝑜𝑖 = ∓𝑍𝛼/2 √

𝑜𝑖 (1−𝑜𝑖 )
𝑢+

,

der Zα/2 = prosentandelpunktet på normalfordelingskurven som blir overskredet med sannsynlighet α/2 og u+ = størrelsen av brukte resurser. Ved å sammenligne dette intervallet med fordelingen av tilgjengelige ressurser kan man si om en resurs brukes mer, mindre eller som forventet i forhold til sin forekomst.

3.1.4 Jaktstatistikk
Jaktuttaket vil reflektere endringer i bestandsstørrelse dersom høstingsraten er stabil. Imidlertid
vet vi at denne viktige forutsetningen sjelden er helt oppfylt. Likevel har det vist seg at jaktuttaket
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over noen år ofte gir en indikasjon på om bestanden er stabil, voksende eller avtagende. Særlig
gjelder dette dersom en ser på jaktuttaket for relativt store geografiske enheter. Oversikten over
felte dyr ble innhentet fra Gossen jaktvald (2013), hjorteviltregisteret og Aukra Kommune ved
Tor Arild Engstad. Statistikken omfatter data mellom 2001 og 2012, men det mangler informasjon
om felte rådyr i 2001 samt for felte hjort og rådyr i 2002. Tidsrammen for disse dataene omfatter
derfor tidsrommet før, under og etter opprettelsen av landanleggene på Nyhamna. Formålet med
å innhente denne statistikken var å vurdere hvorvidt utbyggingen av Nyhamna har påvirket tetthetene til hjorteviltpopulasjonene på Gossa. Dette var den eneste muligheten jeg hadde til å se
på eventuelle endringer i tettheter til hjorteviltbestandene på Gossa fra før anlegget ble startet
og sammenligne med forholdene under og etter utbyggingen.

3.1.5 Hjorteviltets arealbruk i forhold til anlegget
En tilnærming for å evaluere hvorvidt landanlegget på Nyhamna påvirket atferden til hjortedyrene
er å analysere observasjonsfrekvensene for dyrene i forhold til avstanden fra anlegget. Dersom
hjorteviltet responderer på en eller annen måte i forhold til anlegget vil man forvente å finne enten
flere eller færre observasjoner for en gitt arealtype jo nærmere anlegget man kommer. Dersom
dyrene er nøytrale i forhold til anlegget vil man forvente en forholdsvis jevn fordeling av observasjoner i forhold til avstanden fra anlegget. Denne tilnærmingen forutsetter en forholdsvis ensartet fordeling av ulike habitattyper i forhold til landanlegget på Nyhamna. Avstandene (i luftlinje)
mellom gjerdet rundt landanlegget på Nyhamna og alle dyreposisjonene ble derfor beregnet.
Disse avstandene ble kun beregnet for de nærliggende områdene på den østlige delen av øya
hvor det er mest rimelig å forvente responser på anlegget (se skillelinje figur 5). For å vurdere
hvorvidt tettheten av dyr varierte i forhold til avstanden fra gjerdet ble område ut i fra gjerdet
inndelt i 14 like intervaller med bredde 100 meter (0 til og med 1400 meter). Deretter beregnet
jeg antall observasjoner (en observasjon kan være ett eller flere dyr) og antall dyr sett per intervall. Som et mål på tettheten av observasjoner og dyr per intervall ble avviket fra middelverdien
for henholdsvis antall observasjoner og dyr beregnet per intervall og framstilt grafisk i en figur.
For å se hvorvidt frekvensen av antall dyr i intervallene hadde noen gradient i forhold til avstanden fra gjerdet ble vinkelkoeffisientene for regresjonslinjene testet for avvik fra 1.
For å teste hvorvidt de observerte avstandene var vilkårlig fordelt eller ikke i forhold til anlegget
brukte jeg en seriell algoritme som definerer en generalisert Monte Carlo test (Besag og Clifford
1989, Manly 2001). Det vil si en test hvor 1) et sett av observerte data er et av mange mulige, 2)
alle mulige datasett kan genereres via en serie av ettstegs endringer av det originale settet, 3)
nullhypotesen tilsier at alle settene kunne ha forekommet med like stor grad av sannsynlighet og
4) alle mulige sett blir summert av en teststatistikk (Besag og Clifford 1989). Testen ble utført
ved randomiserte utskiftinger av verdier mellom to "originale" datasett (parsett 1 og 2) som var
like store. Sett 1 var de observerte avstandene mellom dyreindividene og gjerdet. Sett 2, med
samme n som sett 1, var randomiserte avstander for det samme området. Når vi anvender den
serielle algoritmen utgjør det originale parsettet ett sett av mange andre parsett som genereres
via randomiserte utskiftinger av to dataverdier fra det opprinnelige parsettet. For hver randomisering ble en vilkårlig verdi fra sett 1 byttet ut med en vilkårlig verdi fra sett 2 slik at to nye datasett
(parsett) ble generert. Det ble generert 1000 nye parsett for hver Monte Carlo test. For hvert
generert parsett ble differansen mellom middelverdiene til de to separate settene beregnet. Til
slutt ble disse differensene evaluert mot differansen mellom middelverdiene til det originale parsettet (parsett 1 og 2). Besag og Clifford (1989) har vist at dersom differansen mellom middelverdiene i det originale settet (1 og 2) avviker fra de genererte randomiserte differansene indikerer det en signifikant forskjell mellom de to originale settene (1 og 2). En god måte å illustrere
resultatet av disse simuleringene på er å framstille middelverdiforskjellene fra de serielt randomiserte settene i et diagram hvor middelverdiforskjellen for det originale parsettet sammenlignes
med alle randomiserte middelverdier (Manly 2001). For å styrke testresultatet ble det kjørt mange
Monte Carlo simuleringer (hver simulering genererte 1000 parsett) der sett 2 (randomiserte posisjoner) varierte mellom simuleringene (Manly 2001).

19

NINA Rapport 1038

3.1.6 Analyseverktøy og databehandling
Alle transektobservasjoner og møkkdungetellinger med tilhørende opplysninger ble nedtegnet
på feltskjema og deretter punchet inn i en database (Visual FoxPro 9.0 SP2). Denne databasen
ble brukt til å organisere og rearrangere dataene ved hjelp av SQL-spørringer til bruk i statistiske
tester og for å generere data til GIS analyser (Esri® ArcMap 10.1). Databasen ble videre brukt
til programmering av statistiske tester som det ikke foreligger lett tilgjengelig programvare for.
Jeg skrev derfor programmer som: 1) organiserte data for distanceanalyser, 2) estimerte dyretettheter basert på møkkdungetellinger 3) utførte beregninger til preferanseanalysen 4) beregnet
avstander mellom dyreposisjonene og gjerdet rundt ilandføringsanlegget og 5) utførte Monte
Carlo algoritmen for å se om dyrene var vilkårlig fordelt i forhold til avstand fra gjerdet.
Transektene, dyreobservasjonene og prøveflatene for møkkdungetellinger ble lagt inn som tema
i ArcMap over kartbladet for Aukra (M711, UTM 32, brukertillatelse fra Norge digitalt) slik at de
kunne framstilles visuelt i et kart. For å vurdere omfanget av omdisponert arealbruk som skyldes
nybygde strukturer på Gossa brukte jeg statistikk fra SSB som er basert på digitalt markslagskart
fra 2007 og arealstatistikk fra SSB (Statistisk sentralbyrå 2011, Brunvoll m. flere 2012). Med
basis i dette materialet er det mulig å trekke ut bebygd areal for Gossa med utbyggingsdato
mellom 01.01.2001 og 01.01.2011, og gi arealtall for disse. Det er kun mulig å gi dato til areal
der det finnes bygninger. For veier og andre anlegg finnes ikke dato, disse er derfor ikke med i
analysen. Det betyr at selve landanlegget ikke er med i denne statistikken, men brakkeområder
og andre relaterte bygningsstrukturer er inkludert. I og med at alt utbygd areal ikke er med i
denne statistikken anvendte jeg i tillegg verktøyet for arealberegning i Norge i Bilder for å få et
mest mulig korrekt estimat på areal som landanlegget dekker (http://www.norgeibilder.no/).
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4 Resultater
4.1.1 Demografiske forhold
4.1.1.1 Kjønns- og aldersstrukturer
I løpet av studieperioden ble det totalt observert 1403 hjortevilt fordelt på 248 hjort og 1155 rådyr (Tabell 2). Det ble sett vesentlig flere rågeiter (457 voksne + 155 ettåringer = 612) enn rådyrbukker (175 voksne + 157 spissbukker (betegnelse på ettårsbukker) = 332). For ettårsrådyr
ble det derfor sett marginalt flere hann- enn hunndyr. For hjort var kjønnsfordelingen derimot
jevnere, 113 hanndyr (62 voksne + 51 spissbukker) mot 114 hunndyr (89 voksne + 25 ettåringer). Tilsvarende som for ettårsrådyr ble det sett flere ettårs hann- enn hunnhjorter, men
forskjellen var større for hjorten. For periodene 2008, 2010, 2011 og 2012 ble følgende kalverater for hjort observert: 0,1, ingen data, 0,1 og 0,4 (post 1. juni, Tabell 2). Tilsvarende for rådyr var: 0,3, 0,5, 0,4, og 0,4. I snitt gir dette en kalverate på 0,2 for hjort og 0,4 for rådyr.
Tabell 2. Antall observasjoner av hjort og rådyr på Gossa fordelt på år, periode, kjønn, årsklasser og uidentifiserte individer fra 2008 til og med 2012.
Art

År

Periode

Kalv

Hunn1år

Ukjent

Total: alle
kategorier
76

3

2

12

1

9

2

0

38

36

26

4

41

5

2

114

2
0

1
0

0
0

16
0

11
0

1
0

31
0

2

1

0

16

11

1

31

0
9

1
6

0
1

4
7

1
1

0
7

6
31

9

7

1

11

2

7

37

0
15

0
17

0
3

14
7

5
2

0
3

19
47

Total 2012

15

17

3

21

7

3

66

Total: hjort alle år

62

51

8

89

25

13

248

pre1juni
post1juni
Total 2008

48
28

37
22

23
21

114
62

20
16

21
11

263
160

76

59

44

176

36

32

423

pre1juni
2010
post1juni
Total 2010

28
1

56
0

0
1

115
2

45
0

49
0

293
4

29

56

1

117

45

49

297

pre1juni
2011
post1juni
Total 2011

31
15

11
18

0
13

67
35

19
15

12
15

140
111

46

29

13

102

34

27

251

pre1juni
post1juni
Total 2012

15
9

9
4

0
11

31
31

27
13

7
27

89
95

24

13

11

62

40

34

184

175

157

69

457

155

142

1155

post1juni

Total 2008
2010
Hjort

pre1juni
post1juni

Total 2010
2011

pre1juni
post1juni

Total 2011
2012

pre1juni
post1juni

2008

Rådyr

2012

Total: rådyr alle år

3

Voksen
hunn
32

14

2008

pre1juni

Voksen
Spissbukk
hann
22
14

I tabell 3 er vist de årlige kjønns- og fjordyrsratene. Som vi ser så var kjønnsforholdet rimelig
stabilt for rådyret sin del (0,3 – 0,5), mens det varierte mye for hjorten (0,1 – 0,9). I snitt tilsvarer
dette 2,5 geiter per rådyrbukk og 2 hinder per hjortebukk. Når det gjelder fjordyrsraten så vekslet
rådyret årvis mellom 0,6 og 0,9, mens hjorten lå stabilt på 0,8 med unntak av 2012 da raten var
1,1. Det vil si at det var flere fjordyr enn voksne koller i 2012. Når det gjelder antall kalver per
hunndyr så varierte tallet mellom 0 og 4 for rågeiter (Tabell 4). Det ble sett 427 rådyrgeiter uten
kalv. Her er sannsynlig kalvførende geiter (basert på geiter vurdert til å ha melk i juret) ikke
medregnet. Femten rådyrgeiter hadde 1 kalv og 21 geiter hadde 2 kalver mens 4 geiter hadde
mer enn 2 kalver. En rådyrgeit ble sett med 4 kalver. Det var 77 hjortehinder som ikke hadde
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kalv, mens 8 hinder ble sett med kalv. Alle hjortekoller hadde som forventet en kalv. Av de 427
rågeitene som ble observert uten kalv hadde sannsynligvis mange kalver. Dersom vi inkluderer
geiter som ble observert uten kalv(er), men med tydelig utviklet jur, så får vi 94 geiter i tillegg til
de som er oppført i tabell 4. Det tilsvarer 160 kalver i tillegg til de observerte dersom estimatet
baseres på den observerte kalv/hunn-raten i tabell 4.
Tabell 3. Kjønns- og fjordyrsrater for rådyr og hjort på Gossa. Kjønnsraten er beregnet som
antall hanndyr pr. hunndyr og fjordyrsraten som antall fjordyr pr. voksent hunndyr.
Art

Rådyr

Hjort

År

Kjønnsrate

Fjordyrsrate

2008

0,4

0,6

2010

0,3

0,9

2011

0,5

0,6

2012

0,4

0,9

2008

0,9

0,8

2010

0,1

0,8

2011

0,3

0,8

2012

0,6

1,1

Tabell 4. Artsvis framstilling av antall hunndyr med: ingen kalver, en kalv, to kalver og mer enn
2 kalver. Siste kolonnen viser antall kalver pr. kalvførende hunndyr pluss standard avviket.
Art
Rådyr
Hjort

Ingen kalver 1 kalv 2 kalver >2 kalver
427
15
21
4
77
8

Kalv per hunn
1,7 ± 0,7
1±0

4.1.2 Estimering av bestandstettheter- og størrelser
4.1.2.1 Dyretettheter basert på transektkjøringer
På kartet i figur 6 er alle hjort- og rådyrobservasjonene vist.

Figur 6. Kartfestede observasjoner av rådyr (sort) og hjort (rød) på Gossa i løpet av studieperioden.
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Posisjonene til dyrene ble estimert i forhold til plassen som de ble observert fra. Alle observasjoner ble gjort fra transektlinjene som fulgte det eksisterende veinettet på øya. Figur 7 viser
hvor mange hjort og rådyr som ble observert per kjørte km per år samt per transekt og kilometer per år. Som figuren viser ble det observert flere rådyr enn hjorter per kilometer transekt i løpet av studietiden (Glm: F = 100,29, p<0,01). Mens observasjonsfrekvensen for rådyr viste en
klart fallende tendens var frekvens for hjort rimelig stabil (Glm-interaksjon: F = 13,54, p < 0,01).

1,4
Hjort
Rådyr

Antall dyr sett pr km

1,2
1,0
0,8
0,6
0,4
0,2
0,0
2010

2011

2012

Figur 7. Stolpediagrammet til venstre viser hvor mange hjort og rådyr som ble observert per
kjørte km i årene 2010 til og med 2012, mens grafen til høyre viser antall dyr observert per
transekt og km for det samme tidsrommet.
Det ble observert signifikant færre rådyr per kilometer transekt i perioden 2010 - 2012 (Anova:
F = 19,90, p < 0,01), mens observasjonsfrekvensen for hjort var stabil i samme periode
(Anova: F = 0,37, p = 0,69).
Tetthetsestimatene basert på distancetilnærmingen viser at det var signifikant flere rådyr (Tabell 5; 6,32 rådyr/km2) enn hjorter (Tabell 5; 0,96 hjort/km2) på den østlige delen av øya ettersom konfidensintervallet for rådyrtetthet ligger over det tilsvarende intervallet for hjort (Tabell 2;
4,82 til 8,30 rådyr/km2 mot 0,48 til 1,86 hjort/km2). Det samme gjelder tetthet av flokker, det ble
observert signifikant flere rådyr- enn hjorteflokker i øst (Tabell 5; 4,23 rådyrflokker/km2 mot
0,39 hjorteflokker/km2 med tilhørende konfidensintervall 3,27 til 5,49 rådyrflokker/km2 mot 0,21
til 0,71 hjorteflokker/km2).
Tabell 5. Tetthetsestimater for flokker og individer av hjort og rådyr på den østlige delen av
øya. Estimatene er gitt som kategorienheter per km2 med tilhørende varians og 95 % konfidensintervall.
Art

Kategori

Enheter/km2

Flokker

0,39

30,59

0,21

0,71

Individer

0,96

34,15

0,48

1,86

Flokker

4,23

13,20

3,27

5,49

Individer

6,32

13,87

4,82

8,30

%CV

95 % konfidensintervall

Hjort

Rådyr

Den samme trenden ble observert på den vestlige delen av øya. Det var signifikant større tetthet av rådyr sammenlignet med hjort (Tabell 6; 4,42 rådyr/km2 mot 0,45 hjort/km2 med tilhørende konfidensintervall 3,30 til 5,91 rådyr/km2 mot 0,22 til 0,91 hjort/km2). Tilsvarende for flokker av rådyr og hjort (Tabell 6; 2,88 rådyrflokker/km2 mot 0,21 hjorteflokker/km2 med tilhørende
konfidensintervall 2,18 til 3,82 rådyrflokker/km2 mot 0,11 til 0,40 hjorteflokker/km2).
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Derimot var det ingen signifikante tetthetsforskjeller mellom den østlige og den vestlige delen
av øya dersom man ser på rådyr og hjort hver for seg (Tabell 5 og 6; alle konfidensintervallene
for individ- og flokktettheter per art overlapper mellom de to tabellene). En viktig bemerkning i
denne sammenhengen er at 70% av observasjonene av både hjort og rådyr ble gjort på dyrka
mark, deretter kom myr, skog, hei og tettbebyggelse.
Tabell 6. Tetthetsestimater for flokker og individer av hjort og rådyr på den vestlige delen av
øya. Estimatene er gitt som kategorienheter per km2 med tilhørende varians og 95 % konfidensintervall.
Art

Kategori

Enheter/km2

Flokker

0,21

32,81

0,11

0,40

Individer

0,45

36,24

0,22

0,91

Flokker

2,88

14,38

2,18

3,82

Individer

4,42

14,92

3,30

5,91

%CV

95 % konfidensintervall

Hjort

Rådyr

Individer pr kvadratkilometer

4.1.2.2 Estimering av tettheter basert på møkkdungetellinger
Etter at prøveflatene ble lagt ut og rensket for møkkdunger i oktober 2010 ble det foretatt to
innsamlinger av møkkdunger i april 2011 og mai 2012 (møkkdunger fjernet ved telling i 2011).
Til sammen ble det registrert 118 møkkdunger fra rådyr og 42 fra hjort. Det ble registrert signifikant flere møkkdunger fra rådyr enn fra hjort (χ2 = 9,62, df = 4, p = 0,04). Figur 8 viser en
oversikt over estimerte dyretettheter, basert på to innsamlingsperioder av møkkdunger, for
henholdsvis rådyr og hjort i Hukkelberget, Myrstad og Rødabukta. De største estimerte tetthetene for rådyr ble registrert for perioden 2010/2011 ved Myrstad og i Hukkelberget, henholdsvis
24 og 22 individer/km2. Ved Rødabukta var det derimot kun 3 rådyr/km2 i den samme perioden.
Resultatene for perioden 2010/2011 indikerer en betydelig bestandsnedgang for rådyrene på
øya. Rådyrtetthetene ved Myrstad og Hukkelberget var nå nede i 10 dyr/km2 ved begge lokalitetene, mens tettheten ved Rødabukta hadde økt til 7 dyr/km2 uten at dette hindret en generell
bestandsnedgang (χ2 = 6,82, df = 2, p = 0,03).
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Figur 8. Estimerte dyretettheter basert på tellinger av møkkdunger i prøveflater utlagt ved Hukkelberget, Myrstad og Rødabukta. De gjennomsnittlige tetthetsestimatene for rådyr (12,5) og
hjort (3,4) mellom årene 2010 og 2012 er vist som "error bars" med tilhørende usikkerhet (95 %
konfidensintervall).
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Den største tettheten av hjort ble registrert ved Hukkelberget hvor estimatet tilsier at bestanden
var 12 dyr/km2. I henhold til registreringene var denne tettheten redusert til 3 dyr/km2 i løpet av
ett år. Men tetthetsreduksjonen ved Hukkelberget hadde tilsynelatende ikke ført til en signifikant generell tetthetsnedgang for hjorten sin del på øya (χ2 = 0,10, df = 2, p = 0,95). Generelt
sett var det for hele innsamlingsperioden fire ganger så mange rådyr i prøveflateområdene
som det var hjort (12,50 ± 5,20 rådyr/km2 mot 3,40 ± 2,50 hjort/km2).
4.1.2.3 Kondisjonsfaktorer
Kondisjonsfaktorer for hjort og rådyr ble registrert årlig. For hjort var det for få sikre registreringer
til å bestemme årlige kondisjonsfaktorer. Men i snitt for alle tre årene var kondisjonsfaktoren for
hjort 3,2, som tilsvarer en middels kondisjon. For hele perioden ble det ikke observert målbare
forskjeller i kondisjon mellom artene (GLM: df=1,00; F=2,48; p=0,17). For rådyret sin del varierte
kondisjonen mellom år (Figur 9). Rådyrene hadde signifikant dårligere kondisjon i 2010 når den
tetteste bestanden ble observert (Figur 9, GLM: df=2,00; F=6,26; p < 0,01).

Figur 9. Kondisjonsfaktorer for rådyr i perioden 2010 til og med 2012.

4.1.3 Seleksjonsindekser og habitatbruk
Til sammen ble det registrert 52 møkkdunger fra rådyr og 32 fra hjort ved Hukkelberget, 50 fra
rådyr og 4 fra hjort ved Myrstad og 16 fra rådyr og 6 fra hjort ved Rødabukta. Tabell 7 viser
hvordan møkkdungene var fordelt i forhold til art og habitattyper.
Tabell 7. Oversikt over den observerte fordelingen av møkkdunger fra rådyr og hjort i forhold til
hvilke habitattyper prøveflatene var plassert i.
Art

Kulturmark

Sitkagran

Furuskog

Blandingsskog

Rådyr

0

2

14

102

Hjort

0

1

5

36

Fordelingen av habitatbruk som møkkinnsamlingen foreslår (tabell 7) indikerer at hjorteviltet på
Gossa anvendte noen habitattyper mer enn andre. Dataene ble derfor brukt i en preferanseanalyse for å se om noen habitater ble foretrukket framfor andre. Tabell 8 viser at rådyr selekterte blandingsskog oftere enn tilgjengeligheten av habitattypen tilsier (πi < kin; χ2 = 32,14, df =
3, p < 0,01). Områder med furu og sitkagran ble selektert mindre enn forventet i forhold til tilgjengelighet (furu; πi > kiø, sitka; πi > kiø). Men ingen av de to siste preferansene kan sies å
avvike fra vilkårlig seleksjon statistisk sett (furu; χ2 = 6,10, df = 3, p = 0,11 og sitka; χ2 = 3,52,
df = 3, p = 0,32). I kulturmark ble ingen møkkdunger funnet og derfor ingen seleksjon av denne
habitattypen (seleksjonsindeks = 0).
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Seleksjonsindeksene i tabell 9 indikerer at hjort selekterte blandingsskog oftere enn tilgjengeligheten av skogstypen tilsier (πi < kin; χ2 = 10,79, df = 3, p = 0,01). Områder med furu og
sitka ble selektert som forventet i forhold til tilgjengelighet (kin < πi < kiø for begge habitattypene), men statistisk kan ingen av disse seleksjonene sies å avvike fra en vilkårlig seleksjon
(χ2 = 2,15, df = 3, p = 0,54 og χ2 = 0,86, df = 3, p = 0,84). Som hos rådyr var det ingen møkkdunger i prøveflatene i kulturmark og derfor ingen seleksjon av denne habitattypen.
Tabell 8. Habitat seleksjonsindekser for rådyr basert på fordeling av møkkdunger i ulike habitattyper. De standardiserte seleksjonsindeksene er arrangert etter fallende verdi og indikerer
en avtagende preferanse fra blandingsskog ned til kulturmark.
Habitattype

Populasjonsandel
(πi)

Standardisert
seleksjonsindeks

Blandingsskog
Furu
Sitka
Kulturmark

0,6098
0,2114
0,0569
0,1220

0,6229
0,2465
0,1305
0,0000

Bonferroni konfidensintervall
Nedre (kin)
Øvre (kiø)
0,7859
0,9429
0,0445
0,1927
-0,0126
0,0464
—
—

Chikvadrat
32,1436
6,0962
3,5184
—

Tabell 9. Habitatseleksjonsindekser for hjort basert på fordeling av møkkdunger i ulike habitattyper. En stjerne (*) i kolonnen for habitattyper indikerer at forventet sample size <=5, noe som
indikerer at testresultatet må fortolkes med forsiktighet. De standardiserte seleksjonsindeksene
er arrangert etter fallende verdi og indikerer en avtagende preferanse fra blandingsskog ned til
kulturmark.
Habitattype

Populasjonsandel
(πi)

Standardisert
seleksjonsindeks

Blandingsskog
Furu
Sitkagran*
Kulturmark*

0,6098
0,2114
0,0569
0,1220

0,5889
0,2358
0,1753
0,0000

Bonferroni konfidensintervall
Nedre (kin)
Øvre (kiø)
0,7226
0,9916
-0,0054
0,2434
-0,0348
0,0824
—
—

Chikvadrat
10,7927
2,1511
0,8574
—

4.1.4 Jaktstatistikk
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Jaktstatistikk innhentet for perioden 2003 til og med 2012 viser et jevnt økende uttak av hjort
og rådyr fra 2003 til og med 2010 (Figur 10). Deretter ble det tatt ut mindre dyr for hvert år til
og med 2012. Uttaket av hjort økte fra 17 individer i 2003 til 83 i 2010 (388% økning). Deretter
har uttaket minket til 34 individer i 2012 (59% minking). Uttaket av rådyr økte fra 81 i 2003 til
248 i 2010 (206% økning), for deretter å falle til 153 i 2012 (38% minking).

Figur 10. Oversikt over rådyr- og hjortefellinger på Gossa i perioden 2003 – 2012 (Gossen jaktvald 2013).
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4.1.5 Hjorteviltets arealbruk i forhold til landanlegget
For å vurdere om hjorteviltet hadde noen observerbare responser på landanlegget ble antall
observasjoner beregnet i forhold til avstanden fra gjerdet som omgir anlegget (Figur 11). Observasjonene ble registrert i intervaller per 100 meter. Det var en svak tendens til at antall observasjoner per intervall avtok når avstanden til landanlegget økte, men denne tendensen var ikke
signifikant (Figur 11: t=1,25, df=26, p=0,22).
Antall individer observert per intervallavstand fra gjerdet er mer presis enn antall observasjoner
fordi en observasjon alltid er lik 1 uansett hvor mange individer observasjonen utgjør. Regresjonen for antall individer i forhold til avstanden fra gjerdet foreslår at individtallet økte med minkende avstand til gjerdet (Figur 11: t=2,38, df=26, p=0,01). Regresjonslinjene for observasjonsraten og individtallet per intervall var derimot ikke signifikant forskjellig fra hverandre (t=0,38,
df=26, p=0,35).
For å teste om de observerte avstandene mellom dyreindivider og gjerde var tilfeldig fordelt eller
ikke ble det gjennomført en generalisert Monte Carlo simulering. Denne simuleringen tester de
observerte avstandene mot et tilsvarende antall av randomiserte avstander. Denne tilnærmingen
avdekker dyrenes avstandsfordeling i terrenget i forhold til landanlegget og kan derfor si noe om
eventuelle responser i forhold til landanlegget. Simuleringen foreslår at dyrene ikke var tilfeldig
fordelt i terrenget i forhold til landanlegget (Figur 12). Det var flere dyr nært gjerdet enn en tilfeldig fordeling tilsier fordi middelverdien for de observerte avstandene var mindre enn middelverdien for de randomiserte avstandene. Denne tendensen er signifikant forskjellig fordi kun 2 av
de simulerte middelverdiforskjellene var større enn middelverdiforskjellen (138) for det originale
datasettet (Figur 12). I henhold til Besag og Clifford (1989) indikerer dette en signifikant forskjell
mellom de observerte avstandene og en tilfeldig fordeling av avstander (p=0,01). Gjentatte
Monte Carlo simuleringer hvor de observerte distansene ble sammenlignet med genererte randomiserte avstander ga den samme trenden. Antall simulerte differanseverdier per Monte Carlo
kjøring oversteg aldri middelverdidifferansen mellom de to originale datasettene med så mye at
signifikansnivået ble overskredet. Det styrker inntrykket av at den observerte tendensen var reell.

Observasjonsrate per intervall
Antall dyr pr intervall

Figur 11. Antall observasjoner (blå graf) og dyreindivider (grønn graf) per intervall vist som avvik
fra middelverdiene. Regresjonskurvene for observasjonsraten og antall individer per intervall er
vist som henholdsvis Yobs og Yind.
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Figur 12. Figuren viser en Monte Carlo simulering av middelverdidifferanser for observerte og
randomiserte individavstander fra gjerdet (Besag og Clifford algoritmen). Middelverdidifferansene er basert på 1000 algoritmesimuleringer. Den stiplede linjen viser middelverdidifferansen
mellom de to originale datasettene.

4.1.6 Utbygging av areal på Gossa
I 2003 var det en stor øking i utbygging av areal på Gossa (Statistisk sentralbyrå 2011: Figur
13). Det meste av utbyggingen, som dekket 211 dekar, tilskrives brakkeområder i forbindelse
med ilandføringsanlegget på Nyhamna (Figur 13). Selve ilandføringsanlegget er uten dato og
foreligger ikke i statistikk fra SSB. Det angitte arealet på 211 dekar kommer derfor i tillegg til
selve ilandføringsanlegget. Utbygde arealer i tidsrommet 2001 til og med 2010 som ikke tilskrives
ilandføringsanlegget utgjør omtrentlig 224 dekar (Figur 13). Utbyggingen i forbindelse med anlegget i Nyhamna beslagla derfor mer areal enn andre virksomheter i det angitte tidsrommet. For
å få et rimelig godt overslag over det totale arealet som landanlegget med tilhørende anleggsområder dekker brukte jeg verktøyet for arealberegning i Norge i Bilder (http://www.norgeibilder.no/). Man finner da at anleggsarealet totalt dekker omtrentlig 2,1 km2, eller tilnærmet 4,5 %
av totalarealet for Gossa.
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Figur 13. Utbygd areal per år for Gossa. Verdiene gjelder kun arealer med kjent utbyggingsår.
Veier og andre anlegg uten angitt dato er ikke med i oversikten (Statistisk sentralbyrå 2011).
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5 Diskusjon
5.1.1 Demografiske forhold
Kjennskap til fødsels- og dødsrater er viktig for å kunne forstå bestandssvingninger, atferd og
livshistorietrekk (Promislov og Harvey 1991, Stearns 1992). Det er derfor essensielt å skaffe
tilveie informasjon om rekrutteringsforholdene til bestandene. Kjønns- og kalvrater er viktige faktorer i denne sammenhengen. Kjønnsraten for rådyr og hjort var henholdsvis 0,3 – 0,5 og 0,1 –
0,9 på Gossa (hanndyr pr. hunndyr). For de fleste arter er kjønnsraten 1:1 for befruktede egg
(Ridley 1993). Avvik fra denne raten må derfor skyldes at et kjønn har større tap av individer på
senere livsstadier. Slike tap kan skyldes predasjon, jakt eller stokastiske hendelser. For hjortevilt
vil det normalt være kalvedødeligheten som har størst betydning og hos seksuelt dimorfe arter
er det en tendens til at flere hannkalver enn hunnkalver dør (Andersen m. flere 1995, CluttonBrock 1991). Denne aldersavhengige mortaliteten forklares ofte ut i fra at rådyr og hjort er såkalte
”hiders” dvs. kalven ligger bortgjemt i vegetasjonen og trykker så lenge den ikke har utviklet nok
kroppsresurser til å unnslippe en predator (Espmark og Langvatn 1985, Andersen m. flere 1995).
Og det er nettopp i perioden når kalvene begynner å bevege seg (etter ”hiderfasen”) at de er
mest utsatt for predasjon (Byers og Byers 1983). Predasjon vil ikke kunne forklare den observerte kjønnsskjevheten i denne studien fordi området mangler predatorer (oteren er den største
predatoren på øya). Mest sannsynlig kan dette forklares med at jegerne foretrekker å skyte bukker med rimelig gevirstørrelse slik at jakten i seg selv skaper denne kjønnsskjevheten (Solberg
m. flere 2000). På Gossa ble det i 2008 skutt ca 20% flere rådyrbukker enn geiter så en viss
overvekt av bukker tas ut ved jakt. Tilsvarende funn av kjønnsskjevhet som kan relateres til
jaktuttak av rådyrbukker er sannsynliggjort for flere områder (Andersen m. flere 2004, John Linnell pers. medd.). En annen mulig forklaring til den betydelige observerte overvekten av rådyrgeiter kan skyldes at bukkene unngikk å bli observert, men det er lite sannsynlig i og med at
bukkene om våren (april, mai) hevder territorium og vil derfor eksponere seg mer enn ellers
(Andersen m. flere 1995).
For hjorten er andelen av koller i forhold til bukker på Gossa sammenlignbar med tall for Møre
og Romsdal/Sør-Trøndelag, men lavere enn det som rapporteres for Sogn og Fjordane og Hordaland (Solberg m. flere 2008). Kjønnsraten for hjorten er derfor mer som forventet. Men i 2010
var kjønnsraten 0,1 for hjorten og det var mye lavere enn forventet. Dette kan trolig forklares
med at det generelt ble gjort få observasjoner denne sesongen til tross for at dette var det året
uttaket var størst.
Mer overraskende er den lave kalvandelen. Hele 90 % av voksne rådyrgeiter ble observert uten
kalv. Dersom vi inkluderer geiter som ble vurdert til å ha melk i juret så blir prosentandelen for
geiter uten kalv 78 %. For de kalvførende rådyrgeitene var det gjennomsnittlige kalvtallet 1,7
kalver pr. geit. Dette er noe under det som er observert på Storfosna der snittverdien var godt 2
kalver (Andersen m. flere 1995). Hvis vi ser på forholdet mellom voksne rådyrgeiter og fjorårskalver varierte denne raten mellom 0,6 og 0,9, noe som er mer sammenlignbart med andre bestander. Det er flere forhold som kan forklare den lave kalveandelen for rådyret sin del. For det første
har vi sannsynligvis oversett mange nyfødte kalver. I kalvingsperioden har rådyrgeitene en tendens til å trekke seg tilbake til skogtetninger, minke leveområdet og eksponere seg mindre (Andersen m. flere 1995, Nilsen m. flere 2004). Dertil gjemmer kalvene seg i vegetasjonen (”hider”)
og ligger og trykker uten å eksponere seg når eventuelle farer truer. De fleste kalvefødsler skjer
i tidsrommet mai/juni og gjemmefasen strekker seg over cirka 4 uker for hjort og 15 til 20 dager
eller mer for rådyret (Clutton-Brock m. flere 1982, Andersen m. flere 1995). Mine observasjoner
bekrefter langt på vei denne strategien i og med at det ikke ble observert noen kalver i perioden
mai/juni. For det andre kan gjemmestrategien bli en dødsfelle for kjeene dersom de ligger i et
åkerlandskap. De vil oppleve en innhøstingsmaskin som en mulig trussel som best kan unngås
ved å trykke. Gjemmestrategien blir i dette tilfelle katastrofal for kjeene som blir overkjørt dersom
ikke føreren skulle være så heldig å oppdage kjeet før det er for sent. Palmar Nesje har vært i
kontakt med bønder som sier at de har overkjørt opp til 20 kje i løpet av en sesong på grunn av
dette. For det tredje kan lave kalverater skyldes høy bestandstetthet slik at hver geit før færre
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kalver eller færre geiter produserer kalver (Andersen m. flere 1995). Men dette synes ikke å ha
vært en viktig faktor fordi kalveratene forble uendret selv om bestanden minket mot slutten av
studieperioden. Til sist så kan vi ikke se bort ifra at feilvurderinger av aldersklasser under feltarbeidet har påvirket resultatet noe.
Når det gjelder hjorten var kalveraten 0,1, noe som er meget lavt (med unntak av 2012 da den
var 0,4). Fjordyrsaten derimot lå jevnt på 0,8 med unntak av 2012 da den var 1,1. Det vil si at
det var flere fjordyr enn voksne koller. Den lave kalveraten skyldes mest sannsynlig at vi har
oversett kalver på grunn av at de ligger gjemt i vegetasjonen (”hider”) som beskrevet for rådyret
sin del. Selv om kalvene ikke trykker lengre vil hindene legge igjen kalvene i utkanten av åpne
områder og dyrket mark. Fjordyrsraten derimot var noe høyere enn forventet i og med at kalveraten for hjortekalver i Sogn og Fjordane var tilnærmet lik fjordyrsraten vi registrerte på Gossa
(Solberg m. flere 2008. Men vi kan heller ikke her se bort ifra at enkelte dyr har blitt klassifisert
til feil årsklasse. Forholdsvis få observasjoner i forhold til rådyr kan også bevirke at tilfeldigheter
lettere påvirket resultatet.
Viltnemda i Aukra kommune har lagt fram en bestands- og avskytingsplan for hjortevilt (Gossen
jaktvald 2013). Planen er basert på tellinger av hjort og rådyr. For hjort og rådyr presenteres
statistikk over tellinger og fellinger fra 2007 til og med 2013. En sammenligning av viltnemda sine
telleresultater for rådyr (som jeg har best data på) med mine tellinger gir god overensstemmelse.
Selv om antall observasjoner er meget forskjellig mellom de to telleregimene er frekvensfordelingen av antall observasjoner mellom år rimelig sammenfallende. Viltnemdas frekvensfordeling
mellom observasjoner for årene 2008, 2010, 2011 og 2012 er: 0,27, 0,36, 0,20 og 0,16. Min
tilsvarende frekvensfordeling er: 0,37, 0,26, 0,22 og 0,16. Med unntak av de to første årene er
dette en rimelig god overensstemmelse (Spearmans rho = 0,79). Begge telleregimene indikerer
at rådyrbestanden har minket siden 2010. Tilsvarende viser fellingsstatistikken for rådyr på
Gossa en sterkt fallende trend etter 2010. Dette indikerer at man med forholdsvis enkle midler
kan registrere trender i bestandsutvikling hos hjortevilt (Andersen m. flere 2004). Ved å registrere
trender kan man også identifisere nivåer for en bærekraftig høsting. Imidlertid gir slike tellinger
lite informasjon om hvor mange dyr som befinner seg i et område (Cederlund m. flere 1998,
Andersen m. flere 2004). Andre og mer tidkrevende tilnærminger som distance sampling og
møkkdungetellinger kreves for å estimere bestandstettheter (Andersen m. flere 2004). Men selv
med slike tilnærminger er det vanskelig å få eksakte tall etter som rådyr er svært vanskelig å
telle (Cederlund m. flere 1998).

5.1.2 Bestandstettheter og romlig fordeling av hjort og rådyr på Gossa
De kartfestede observasjonene viser at hverken hjort eller rådyr var jevnt fordelt over øya. Det
var områder hvor det kun ble observert rådyr (for eksempel transekt Q-T og N-R) mens det i
andre områder først og fremst ble sett hjort (transekt J-L). Likeledes var det forskjeller mellom
hvor frekvent artene ble observert i ulike områder. Totalt ble det observert mange flere rådyr
(1155) enn hjorter (248) i løpet av studieperioden. Primært ble det anvendt tre tilnærminger for
å vurdere bestandstetthetene og områdefordelingen til hjort og rådyr. For det første så jeg på
antall individer som ble observert per lengdeenhet i transektene. Denne tilnærmingen sier mest
om variasjoner mellom år. Dernest ble det anvendt to tilnærminger for å estimere dyretettheter,
distance sampling og møkkdungetellinger.
Tettheten av rådyr var under hele studieperioden mye høyere enn tettheten av hjort. Dette viser
både møkkdungetellingene og distance sampling tilnærmingen. I snitt dreier det seg om cirka 7
ganger så mange rådyr som hjorter. Distance tilnærmingen estimerte rådyrtettheten til å være
5,4 rådyr/km2 i snitt for hele øya, mens tilsvarende estimat for hjort var 0,7 hjorter/km2. Det var
heller ingen påviselige forskjeller i rådyr- eller hjortetettheter mellom den østlige og vestlige delen
av øya. Tetthetsestimatene basert på møkkdungetellingene foreslo høyere tettheter enn de distance-baserte estimatene. Rådyrtettheten ble ved denne tilnærmingen estimert til å være 12,5
rådyr/km2 i snitt mens tilsvarende hjortetetthet ble estimert til å være 3,4 hjorter/km2. Distance
analysen var basert på sammenslåtte data for hele studieperioden mens møkkdungetellingen
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muliggjorde estimeringer for to tidsperioder (2010/2011 og 2011/2012). Møkkdungetellingen kan
derfor anvendes til å se på variasjon av bestandsstørrelse over tid. Observasjonsratene per
lengdeenhet i transektene kan også anvendes til dette ved å differensiere mellom år. Begge
tilnærmingene viser at rådyrbestanden ble tilnærmet halvert i løpet av studietiden. Antall rådyr
som ble observert per kjørte transektlengde falt fra 1,4 rådyr/km i 2010 til 0,45 rådyr/km i 2012
(68% reduksjon). Tilsvarende foreslår møkkdungeanalysen at rådyrbestanden falt fra ca. 16,2
rådyr/km2 til 8,8 rådyr/km2 i samme tidsperiode (46% reduksjon). Det synes derfor klart at rådyret
har gjennomgått en betydelig bestandsreduksjon i løpet av studieperioden. Noe som også understøttes av at rådyrene hadde dårligst kondisjon i 2010 når tettheten var størst. Hjorten synes
å ha gjennomgått en enda større bestandsreduksjon enn rådyret i og med at bestanden minket
fra 4,8 hjorter/km2 til 1,4 hjorter/km2 (71% reduksjon). Estimatet for hjort må imidlertid tolkes med
forsiktighet på grunn av liten datamengde og ikkesignifikant testresultat. Imidlertid står bestandsestimatene i rimelig forhold til det reduserte jaktuttaket i det samme tidsrommet. Rådyruttaket
minket med 38 % mens den estimerte bestandsreduksjonen var 46%. Tilsvarende tall for hjorten
sin del er, 59% redusert uttak og 71% redusert bestand. Det som imidlertid krever en nærmere
diskusjon er hvorfor det var så store forskjeller i bestandsestimatene mellom de to metodene.
Distance tilnærmingen er basert på direkte observasjon mens møkkdungetellingen er en indirekte metode hvor indisier på tilstedeværelse av dyr brukes til å estimere dyretettheter. En viktig
forutsetning for at distance sampling skal fungere tilfredsstillende er at transektene er vilkårlig
fordelt i forhold til dyrenes fordeling i terrenget. Dette kan ikke sies å ha vært imøtekommet i
denne studien. På Gossa er det klare randsoner som ofte er attraktive for hjortevilt (Bjørneraas
m. flere 2011). Det er derfor meget sannsynlig at flere transekter gikk på tvers av og ikke som
anbefalt, parallelt med gradienter for dyretettheter (Buckland m. flere 2004). Det å anvende veinettet som transekter er i seg selv ikke anbefalt fordi dyretettheter langs ferdselsårer kan påvirkes av ulike aktiviteter som gjerne er mer intens nært slike strukturer (Buckland m. flere 2004).
På den annen side kan man argumentere for at bruk av veinettet vil øke datamengden vesentlig
og derved styrke estimatene. Dessuten utgjør veinettet og andre infrastrukturer en vesentlig del
av arealet på Gossa slik at hjorteviltet alltid vil påvirkes og tilvennes til disse strukturene. Men
uansett kan det ikke utelukkes at disse forholdene kan ha bidratt til noe lavere estimater for
dyretettheter enn de som møkkdungeanalysen ga. Et annet forhold som kan ha bidratt til at
distanceestimatene var lave er den store variasjonen i siktbarhet langs transektene. Langs veiene er det mange steder tette skogholt som sterkt reduserer siktbarheten. Det er påfallende at
det så å si ikke ble observert dyr på slike lokaliteter til tross for at møkkdungefordelingen tilsier
at disse områdene var foretrukket av hjorteviltet. De fleste observasjonene ble gjort på dyrka/kultivert mark. Dette vil påvirke distance analysen på to måter. Først og fremst vil det minke tetthetsestimatet fordi transektlengden blir stor i forhold til antall observasjoner. Dernest vil det
kunne påvirke den effektive transektbredden. I åkerlandskapet, hvor de fleste observasjonene
ble gjort, er siktbarheten god slik at den effektive transektbredden blir stor, noe som minker tetthetsestimatene. Ellers kan noe av forklaringen ligge i at distance metodikken registrerer øyeblikksbilder om sommeren mens møkkdungetellingen primært registrerer vinteraktiviteten.
De anvendte avføringsratene på 17 møkkdunger per dag for rådyr og tilsvarende 25 for hjort er
usikre i og med at de reelle ratene er ukjente. Rateparameteren har stor innvirkning på tetthetsestimatene og kan derfor gi over- eller underestimeringer (Kindberg m. flere 2004). Avføringsraten er vanskelig å måle, varierer mellom områder, årstider og dertil angir litteraturen variable
rateanslag (Pehrson 2004). Dessuten påvirkes raten av matinntaket, fôrkvaliteten, vanninnholdet
i fôret, diettskifter og aldersfordelingen i bestanden (Kindberg m. flere 2004). Det er derfor rimelig
å anta at de valgte avføringsratene har påvirket resultatet i form av en under- eller overestimering. Men selv om avføringsraten er feil vil estimater for bestandsendringer mellom år innen en
art sannsynligvis reflektere reelle endringer. Man kan forvente at avføringsratene innen et område endres lite fra år til år så lenge ytre påvirkninger er noenlunde stabile. Et annet problem var
at plotantallet måtte reduseres til et minimum på grunn av begrensede ressurser, noe som øker
usikkerheten i estimatene.
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Møkkdungetellingen vil sannsynligvis reflektere hjorteviltets arealbruk i områder med lite sikt på
en langt bedre måte enn transektstudien fordi den er basert på indirekte bevis på tilstedeværelse.
Det er også kjent at rådyra først og fremst bruker åpne landbruksarealer som beiteområder når
de er aktive mens de foretrekker skjul når de er inaktive (Mysterud m. flere 1999). I denne studien
er det derfor grunn til å anta at møkkdungeanalysen sannsynligvis gir de mest pålitelige estimatene for å estimere bestandsstørrelser. For at tetthetsestimatene fra møkkdungeanalysen skal
falle til de tetthetsnivåene som distance analysen foreslår må parameterverdiene for avføringsrater justeres til urealistiske høye verdier. Jeg velger derfor å anvende møkkdungetellingene til
å estimere totalbestander på Gossa. Dersom vi anvender 46,6 km2 som areal for Gossa og anvender snittverdiene for individtettheter gjennom hele innsamlingsperioden foreslår denne tilnærmingen at det var 580 rådyr og 158 hjorter på Gossa. I løpet av studietiden avtok rådyrbestanden fra mer enn 700 til godt 400 dyr, en reduksjon på 42 %. Tilsvarende minket hjortebestanden fra ca 200 til rundt 80 hjorter som tilsvarer en reduksjon på 60 %. Disse estimatene er
selvfølgelig meget usikre, spesielt for hjorten sin del på grunn av liten datamengde. Dessuten
forutsetter estimatet at bestandstetthetene er de samme for alle andre områder med tilsvarende
habitater inklusive andre habitattyper som jeg ikke samlet data fra. Denne forutsetningen er selvfølgelig ikke oppfylt. Jeg velger allikevel å vise estimeringen som en illustrasjon på hva som er
mulig dersom man får god datadekning. Dette til tross så synes det imidlertid å være rimelig god
overenstemmelse med de reduserte fellingsratene for den samme perioden (38 % reduksjon for
rådyr og 59 % reduksjon for hjort).
Studien av hjorteviltets habitatbruk har den svakheten at det var umulig å samle data fra arealer
hvor det foregikk slått. En viktig resurs for hjorteviltet var derfor ikke inkludert i analysen. Men
habitatstudien supplerer transektstudien ved å gi et innblikk i hjorteviltets bruk av områder med
redusert siktbarhet. Et interessant funn er at rådyret selekterte for blandingsskog mens det unngikk furu- og sitkaområder. Hjorten selekterte også for blandingsskog men anvendte furu- og sitkaområder i forhold til tilgjengelighet. Dette indikerer at rådyret var mer kresen i sine valg enn
hjorten i og med at rådyret tenderte mot å selektere et snevrere utvalg av habitattyper enn hjorten. Kroppsstørrelsen kan influere på habitatvalget. Dette kommer spesielt til uttrykk i trange
tider som vinters tid (husk møkkdungene er primært avsatt i løpet av vinteren). Et lite dyr som
rådyret er avhengig av konsentrert kvalitetsfôr (concentrate selector) og opplever derfor en begrenset andel av vegetasjonen som attraktiv. Den mye større hjorten er ikke så avhengig av
høykvalitetsfôr (intermediate selector eller generalist) som rådyret og kan derfor betrakte en
større andel av vegetasjonen som aksepterbar diett og kan derfor utnytte flere habitattyper
(Hofmann 1998, Latham m. flere 1999, Stokke og du Toit 2002). Man kan derfor forvente at
hjorten blir mindre selektiv i habitatvalg enn rådyret, noe som synes å stemme overens med
resultatet i denne studien. Men gitt den avgrensede datamengden som var tilgjengelig for dette
studiet må dette tolkes med forsiktighet.

5.1.3 Hjorteviltets arealbruk i forhold til landanlegget
Generelt ble det ikke påvist noen forskjeller i hjorteviltets bestandstettheter mellom den østlige
og vestlige delen av Gossa. Møkkdungetellingene antyder at rådyrtettheten var størst gjennom
hele perioden like utenfor gjerdet (Myrstad), men samtidig var hjortetettheten minst i det samme
området. Men disse forskjellene var ikke signifikante. En bedre tilnærming for å se på eventuelle
responser fra hjorteviltet i forhold til landanlegget er å se på fordelingen av observasjoner og
individer i forhold til en vilkårlig fordeling i området som omgir anlegget. Denne tilnærmingen
foreslår at både observasjons- og individtetteheten var større jo nærmere anlegget man kom.
Forskjellen var imidlertid ikke signifikant for observasjonstettheten sin del. I tillegg viste en Monte
Carlo simulering at hjorteviltindividene ikke var vilkårlig fordelt i forhold til avstand fra gjerdet. Det
var flere dyr nær gjerdet enn en tilfeldig fordeling tilsa. Det er derfor ikke noe som tyder på at
hjorteviltet har noen aversjonsreaksjon i forhold til landanlegget. Dette er i tråd med tidligere funn
som viser at hjortevilt har stor evne til å habituere til stasjonære tekniske installasjoner (Langvatn
2006, Langvatn 2008).
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Det foreligger ingen data, bortsett fra fellingsstatistikk, som kan si noe om bestandstettheter før
anleggsvirksomheten ved Nyhamna ble igangsatt i 2003. I den videre diskusjonen antar jeg at
fellingsstatistikken avspeiler trender i bestandstettheter (Andersen mfl. 1995). Imidlertid er det
viktig å være klar over at dette ikke er noen eksakt metode fordi det blant annet forutsettes
konstant høstingsrate, noe som neppe er tilfellet. Dessuten er det en treghet i kvotereguleringene
i forhold til reelle bestandsendringer.
Dessverre foreligger kun fellingsløyver før 2003 (Engstad pers. med.). Fellingsstatistikken er
komplett fra og med 2003 og til dags dato. Fellingsløyvene for hjort var noe lavere i 2001 enn i
2003. Det tilsier at det ble felt noen færre dyr i 2001 enn i 2003 da 17 hjorter ble felt. For rådyret
var fellingsløyvet for 2001 satt til 158 dyr, mot 137 i 2003. Det indikerer at det muligens ble felt
noen flere dyr i 2001 enn i 2003, da det ble felt 81 rådyr. Dette indikerer at hjorteviltbestandene
var noenlunde på samme nivå før og under igangsettingen av anleggsvirksomheten i 2003. Deretter økte uttaket for begge artene fram til 2010 for deretter å minke betraktelig. Jeg velger i
denne sammenhengen å bruke rådyret som eksempel fordi jeg har best datagrunnlag for denne
arten.
Uttaket av rådyr økte med 206 % fra 2003 til og med 2010 for deretter å bli redusert med 43 %
fram til og med 2012. Vi finner den samme trenden dersom vi sammenligner med fellingsrater
for Møre og Romsdal for øvrig. Her økte rådyruttaket fra 2003 til og med 2010 med 35 %, mens
reduksjonen fram til og med 2012 var på 20 %. Rådyrbestanden på Gossa ser derfor ut til å ha
fulgt de generelle svingningene som ble registret for Møre og Romsdal sin del. Men det er en
påfallende forskjell fordi uttaket (2003-2010) av rådyr på Gossa økte 6 ganger mer enn tilsvarende økning for Møre og Romsdal, mens den påfølgende reduksjonen (2010-2012) var dobbelt
så stor som den som ble registrert i Møre og Romsdal. Denne forskjellen kan generelt forklares
med klimatiske forhold, god næringstilgang, innvandring og økt jakttrykk, men man kan heller
ikke se bort ifra at den avgrensede bestanden på Gossa delvis kan ha blitt påvirket av lokale
hendelser som de andre bestandene ikke ble påvirket av.
I henhold til statistikk fra SSB (2011) ble 0,44 km2 utbygd på Gossa i tidsrommet 2001 til og med
2010. Av dette arealet beslagla brakkeriggområdene ved Nyhamna 0,21 km2. Selve landanlegget kommer i tillegg til dette arealet (Statistisk Sentralbyrå 2011). I følge Norge i Bilder dekker
landanlegget med tilhørende anlegg omtrentlig 2,1 km2, eller omtrent 4 - 5 % av totalarealet for
Gossa. Selv om bestandsøkningen av rådyr på Gossa fram mot 2010 må sees i sammenheng
med den generelle trenden for hele fylket som sådan, kan man ikke se bort ifra en mulig tilleggseffekt på grunn av tapte leveområder. Noe som Norsk Hydro (2002) også har påpekt som et
mulig problem i sin egen konsekvensutredning for området. I løpet av anleggstiden måtte rimeligvis en del dyr forlate anleggsområdet for godt. Det er derfor ikke urimelig å anta at flere dyr
ble fortrengt fra anleggsområder til resterende anleggsfrie områder på øya hvor bestandene allerede var økende. Tilførselen av nye dyr førte derfor sannsynligvis til en økt komprimering av
bestanden i disse områdene (Reimers og Colman 2006, Dechen Quinn 2013). Dersom jakttrykket var rimelig konstant kunne en tettere bestand medføre økte fellingsrater fram mot 2010. Deretter ble bestanden trolig redusert såpass mye at jegerne ikke klarte å opprettholde uttaket på
samme nivå som i 2010 noe som førte til en redusert avskyting de etterfølgende årene. Bestandsreduksjonen etter 2010 skyldes derfor først og fremst jaktuttaket. Dette var en ønsket
effekt da det var en generell enighet om at bestanden før 2010 var for stor.

5.1.4 Konklusjon
For å konkludere så er det lite som tyder på at landanlegget har negativ påvirkning på hjorteviltbestandene på Gossa i dag. Tettheten av dyr var størst nært anlegget på den halvdelen av øya
som landanlegget ligger på. At flere dyr hadde tilhold på innsiden av gjerdet, selv om de kunne
forlate området via åpningen mot sjøsiden, tyder også på at dyra hurtig tilvente seg aktivitetene
i forbindelse med landanlegget. Anlegget i seg selv har derfor sannsynligvis liten direkte påvirkning på hjorteviltbestandenes atferd. Tettheten av hjortevilt på Gossa vil først og fremst være
bestemt av jakttrykk, habitatkvaliteter og inn- og utvandring.
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Imidlertid kan tap av leveområder, på grunn av omdisponering av arealer til anleggsvirksomhet
og annen infrastruktur, ha en viss betydning for hjorteviltbestandene på Gossa. Tap av leveområder over tid medfører at mindre ressurser blir tilgjengelig per individ, noe som medfører økt
konkurranse individene imellom. Redusert kondisjonsfaktor for rådyret før bestandsnedgangen
tyder på at dette kan ha vært av betydning. Tap av leveområder er betraktet som et av vår tids
store problemer med hensyn til dyrebestander og biologisk mangfold og er således ikke noe
særsyn for Gossa (Groom m. flere 2006, Hanski 2011). Siden leveområdene til hjorteviltet på
Gossa er noe redusert som følge av anlegget på Nyhamna og annen omdisponering av areal på
øya, så medfører dette at bestandene sannsynligvis bør justeres noe i forhold til de nye betingelsene for å være bærekraftig. Dette er også påpekt som et mulig problem i Norsk Hydro sin
egen konsekvensutredning for området. For å oppnå en god forvaltning er det derfor viktig med
gode tellinger og bestandsestimeringer slik at en bærekraftig utvikling av hjorteviltet på Gossa
kan ivaretas.

34

NINA Rapport 1038

Referanser
Acevedo P, Ferreres J, Jaroso R, Duran M, Escudero MA, Marco J, Gortazar C (2010) Estimating
roe deer abundance from pellet group counts in Spain: An assessment of methods suitable
for Mediterranean woodlands. Ecological Indicators, 10, 6, 1226-1230.
Alves J, da Silva AA, Soares Amadeu MVM, Fonseca C (2013) Pellet group count methods to
estimate red deer densities: Precision, potential accuracy and efﬁciency. Mammalian Biology, 78, 134-143.
Andersen R, Linnell J, Aanes R (1995) Rådyr I kulturlandskapet. Sluttrapport. NINA Fagrapport
10, 1-80.
Andersen R, Mysterud A, Lund E (2004) Rådyret – det lille storviltet. Naturforlaget.
Besag J, Clifford P (1989) Generalized Monte Carlo significance tests. Biometrica, 76, 633-642.
Bjørneraas K, Solberg EJ, Herfindal I, Moorter BV, Rolandsen CM, Tremblay JP, Skarpe C,
Sæther B-E, Eriksen R, Astrup R (2011) Moose Alces alces habitat use at multiple temporal scales in a human-altered landscape. Wildlife Biology 17(1):44-54.
Bjørneraas K, Solberg EJ, Veiberg V (2012) Forvaltningsverktøy. sider 204-218. I: Klauvvilt i
norsk natur – historie, biologi og forvaltning. Bjørneraas, K. (red.) Akademika Forlag, 7005
Trondheim.
Brunvoll F, Homstvedt S, Kolshus KE (2012) Indikatorer for bærekraftig utvikling 2012. Statistisk
sentralbyrå. Oslo – Kongsvinger.
Buckland ST, Anderson DR, Burnham KP, Laake JL, Borchers DL, Thomas L. (2001)
Introduction to Distance Sampling: Estimating Abundance of Biological Populations –
Oxford Univ. Press.
Buckland ST, Anderson DR, Burnham KP, Laake JL, Borchers DL, Thomas L. (2004) Advanced
distance sampling – Oxford Univ. Press.
Byers, C.R. & Byers, K.Z. (1983) Do pronghorn mothers reveal the locations of their hidden
fawns? Behavioral Ecology and Sociobilogy, 13, 147-156.
Campell D, Swanson GM, Sales J (2004) Comparing the precision and cost-effectiveness of
faecal pellet group count methods. Journal of Applied Ecology 2004 (41), 1185–1196.
Cederlund G, Liberg O (1995) Rådjuret: Viltet, ekologin och jakten. Svenska Jägareförbundet,
Uppsala, 301 pp.
Cederlund R, Bergquist J, Kjellander P, Gill R, Gaillard J-M, Boisaubert B, Ballon P, Duncan P
(1998) Managing roe deer and their impact on the environment: maximizing the net benefit
to society. In: The European roe deer: the biology of success. Andersen R, Duncan P,
Linnell JD (Eds.), pp 337-372. Scandinavian University Press, Oslo.
Clutton-Brock TH, Guinnes FE, Albon SD (1982) Red deer. Behaviour and ecology of two sexes.
Edinburgh, Edinburgh University Press.
Clutton-Brock TH (1991) The evolution of parental care. New Jersey, Princeton University Press.
Dechen Quinn AC, Williams DM, Porter WF (2013) Landscape structure influences space use
by white-tailed deer. Journal of Mammalogy 94(2):398-407.
Espmark Y, Langvatn R (1985) Development and habituation of cardiac and behavioral responses in young red deer calves (Cervus elaphus ) exposed to alarm stimuli. Journal of
Mammalogy Vol. 66, no. 4, pp. 702-711.
Follestad BA, Anda E (1988). Kvartærgeologisk kart 1:50 000. kartblad 1220 I Hustad.
Fremstad E, Aarrestad PA, Skogen A (1991) Kystlynghei på Vestlandet og i Trøndelag.
Naturtype og vegetasjon i fare. Trondheim (NINA Utredning 029).
Gaillard JM, Liberg O, Andersen R, Hewison AJM, Cederlund, G (1998) Population dynamics of
roe deer. In: The European roe deer: the biology of success. Andersen, R., Duncan, P. &
Linnell, J.D.C. (eds.), pp. 309-335. Scandinavian University Press, Oslo.
Gossen jaktvald (2013) Bestands- og avskytingsplan for hjortevilt Gossen jaktvald 2014 – 2016.
Groom MJ, Meffe GK, Carroll CR (2006) Principles of conservation biology. Sunderland: Sinauer.
Hanski I (2011) Habitat Loss, the Dynamics of Biodiversity, and a Perspective on Conservation.
AMBIO: A Journal of the Human Environment, 40(3):248-255.

35

NINA Rapport 1038

Hofmann RR (1998) How ruminants adapt and optimize their digestive system "blueprint" in response to resource shifts. p 220–229. In: Principles of animal design: The optimi-zation
and symmorphosis debate. Weibel E.R. m. flere (eds.) Cambridge Univ. Press, New York.
Härkönen S, Heikkilä R (1999) Use of pellet group counts in determining density and habitat use
of moose Alces alces in Finland. - Wildlife Biology 5: 233-239.
Jordal JB (2000) Kartlegging av biologisk mangfold i Aukra kommune. Resurssenteret i Tingvoll,
rapp. nr. 2-2000. 104 s.
Kindberg J, Persson I-L, Bergström R (2004) Spillningsinventering av klövvilt: workshop Öster
Malma 17 – 18 mars 2004. Slutrapport projekt 5763/2004.
Knudsen S, Traaen T, Aarrestad PA (2002) Ilandføringsterminal for Ormen Lange:
Konsekvenser av utslipp til luft. NILU: OR 47/2002.
Langvatn R (2006) Reguleringsplan ved Ørsta-Volda lufthavn, Hovden. Viltovergang. - NINA
Minirapport 161.
Langvatn R (2008) Hjorteundersøkelser på Statoil-Hydro, Mongstad, høsten 2007, slutt-trapport
for fase 3. NINA, Minirapport 216. 16 pp + vedlegg.
Latham J, Staines BW, Gorman ML (1999) Comparative feeding ecology of red (Cer-vus elaphus) and roe deer (Capreolus capreolus) in Scottish plantation forests. Journal of Zoology
(1999), 247:3:409-418
Neff DJ (1968) The pellet-group count technique for big game trend, census and distribution: a
review. - Journal of Wildlife Management 32: 597-614.
Manly B (2001) Randomization, bootstrap and Monte Carlo methods in biology. Chapman and
Hall, London.
Manly B, McDonald L, Thomas D (1995) Resource selection by animals. Statistical design and
analysis for field studies. Chapman and Hall, London.
Mayle BA, Peace AJ, Gill RMA (1999) How many deer? A field guide to estimating deer population size. Fieldbook 18, The Forestry Comission, Edinburgh.
Morelli N, Klein F, Solberg E, Andersen R (2011) The census and management of populations
of ungulates in Europe. I Ungulate Management in Europe: Problems and Practices Editorer: Rory Putman, Marco Apollonio, Reidar Andersen. Cambridge University Press.
Mysterud A, Larsen PK, Ims RA, Østbye E (1999) Habitat selection by roe deer and sheep: does
habitat ranking reflect resource availability? Canadian Journal of Zoology 77, 776-783.
Nilsen EB, Linnell JDC, Andersen R (2004) Individual access to preferred habitat af-fects fitness
components in female roe deer Capreolus capreolus. Journal of Animal Ecology, 73, 4450.
Norsk Hydro (2002) Ormen Lange konsekvensutredning på Nyhamna.
Pehrson Å (2004) Spillningsinventering. I Vilt och landskap i förändring, Skogsvilt III. In: Jansson
G, Seiler C, Andrén H (Eds). Grimsö forskningsstation, Sveriges lantbruksuniversitet,
73091 Riddarhyttan.
Persson IL (2003) Seasonal and habitat differences in visibility of moose pellets. – Alces 39:
233–241.
Promislov DEL, Harvey PH (1991) Mortality rates and the evolution of mammal life his-tory. Acta
Oecologica, 12, 119-137.
Reimers E, Colmann JE (2006) Reindeer and caribou (Rangifer) response to human activity.
Rangifer 27: 55 – 70.
Ridley M (1993) Evolution, Blackwell Scientific Publications, Cambridge.
Rönnegård L, Sand H, Andren H, Mansson J, Pehrson A (2008) Evaluation of four methods used
to estimate population density of moose Alces alces. Wildlife Biology 14:358-371.
Skarin A (2008) Decay rate of reindeer pellet-groups. Rangifer, 28 (1) 47-52.
Sigmond EMO, Gustavson M, Roberts D (1984) Berggrunnskart over Norge. M. 1: 1 million.
Trondheim, Norges geologiske undersøkelser.
Solberg EJ, Loison A, Sæther BE, Strand O (2000) Age-specific harvest mortality in a Norwegian
moose (Alces alces) population. Wildlife Biology 6, 41-52.
Solberg EJ, Veiberg V, Strand O, Andersen R, Langvatn R, Heim M, Rolandsen C, Holmstrøm
F, Solem M (2008) Hjortevilt 2007 - Årsrapport for overvåkingspro-grammet for hjortevilt.
NINA Rapport 380, 65 s.
Statistisk sentralbyrå (2011) http://www.ssb.no/emner/01/01/arealstat/

36

NINA Rapport 1038

Stearns S (1992) The evolution of life histories, Oxford University Press, New York.
Stokke S, du Toit JT (2002) Sexual segregation in habitat use by elephants in Chobe National
Park, Botswana. African Journal of Ecology, 40, 360-371.
Stokke S, Nesje P, Langvatn R (2009) Miljøovervåkingsprogram for Ormen Lange landanlegg.
Overvåking av hjorteviltstammen – grunnlagsanalyse 2008. – NINA Rapport 471. 29 s.+
vedlegg.
Theuerkauf J, Rouys S, Jedrzejewski W (2008) Detectability and disappearance of ungulate and
hare faeces in European temperate forest. Ann. Zool. Fennici, 45, 73-80.
Webbon C, Baker PJ, Harris S (2004) Faecal density counts for monitoring changes in red fox
numbers in rural Britain. Journal of Applied Ecology, 41, 768–779.

37

1038

ISSN:1504-3312
ISBN: 978-82-426-2653-0

Hukkelberget

Indikerer rene
Rådyrtråkk

Området NINA
gjorde
møkkoppsamling

Observert
hubro/ugle

Hjortetråkk.(overgnager
på kommende veg)
(Basert på lokal
kunnskap)

Gule piler indikerer (men er ikke
begrenset til) hvor hjort og rådyr
trekker i området for
reguleringsplanen.

C209

Overganger
merket med blå
på omtrentlige
områder.

Ender

Observert ørn

C208

Aukratangen
Hjorten kommer fra
Midsund opp her

C207

C206
Kjerringholmen

C205
Flatholmen

C204
Forholmen

C203

Bollholmen

C202

C201

Hjortetrekk til/fra
Midsund

C101
C101

Tegningsnummer

C102

Plangrense
Aukra og Midsund kommuner
Detaljregulering av

Oversiktskart tegninger
REVISJONER

DATO

1:12500 (A2)
DATO

SIGN. REVISJONER

DATO

SIGN.

SIGN.

C103

Utlegging til offentlig ettersyn

Evtl. nytt offentlig ettersyn

Bystyrets vedtak

Forslagsstiller:

Kjerringsundet AS
DATO: 15.09.2015

Plankart produsert av: Reguleringsplan.nr:

Kommunens saksnr:

Nautneset

Handbok i praktisk hjorteforvaltning: Kapittel 1. Arealbrukskonfliktar av Hegland, Frøyen, Meisingset & Veiberg

Handbok i praktisk hjorteforvaltning
Forord
Her følgjer eit kapittel om «Arealbrukskonfliktar i hjorteforvaltninga». Kapitlet er ein del av prosjektet
«Handbok i praktisk hjorteforvaltning».
Formålet med handboka er å lage eit konkret og praktisk oppslagsverk innan viltforvaltning som kan nyttast til å
hente informasjon rundt sentrale delar av jobben til offentleg og private hjorteforvaltarar.
«Handboka» skal formidle fagleg stoff som er relevant i den praktiske kvardagen til dei som driv forvaltning av
hjortebestandar, både i offentlege og privat regi. Viltforvaltninga ikkje er ein eksakt vitskap der det finst ein
fasit på ei utfordring. Det betyr at tolkingar og erfaringsbasert kunnskap kan spela ei viktig rolle. Difor har
kunnskapen og løysingar vi presenterer ein referanse dersom det er basert på vitskaplege arbeid. Påstandar er
forslag utan referansar er då erfaringsbasert eller våre tolkingar av summen av faglege studiar og erfaringar.
Det er nytta aktive lenkar i teksten, slik at den interesserte lesar enkelt kan klikke seg til relevante forskrifter,
lover eller andre arbeid det er vist til.
Når det gjeld kommunen si rolle, ansvar og myndigheit i viltforvaltninga samt hjelp til sakshandsaming viser vi
til Miljødirektoratet si nettbaserte hjelpeside miljokommune.no for spesifikke detaljer (miljokommune.no).
Vi vil publisere dei ulike kapitla på Norsk Hjortesenter sine nettsider (hjortesenteret.no) etterkvart som desse
blir ferdige og gjere dei kjent på Hjorteviltportalen (hjortevilt.no). Det er eit ønske frå prosjektet at handboka
skal bli integrert også i Hjorteviltportalen, men det vidare arbeidet dette og det faglege innhaldet er avhengig
av finansiering frå sentrale viltmyndigheitene. Arbeidet med kapittel 1 om Arealbrukskonfliktar blitt til med
finansiering frå dei regionale viltfonda til Fylkeskommunane i Hordaland , Rogaland og Telemark. Vi takker for
stønaden!
Ved ønske om tilgang til den primærlitteraturen (referansane) som ikkje er opent tilgjengeleg på nett kan ein ta
kontakt med kontaktforfattaren (sjå under).
Forfattarane har ei variert bakgrunn frå både praktisk og teoretisk arbeid innan hjorteforvaltninga:
Stein Joar Hegland, Forskingsleiar ved Norsk Hjortesenter (kontaktperson: stein.joar@svanoy.com)
Magnus Frøyen , Viltforvaltar ved Norsk Hjortesenter
Erling L. Meisingset, Forskar ved Bioforsk
Vebjørn Veiberg, Forskar ved Norsk institutt for naturforskning, NINA
Referanse til kapitlet:
Hegland, S.J., Frøyen, M., Meisingset, E.L. & Veiberg, V. 2014. Arealbrukskonfliktar i hjorteforvaltninga (Kap. i
Handbok i praktisk hjorteforvaltning, red. S.J. Hegland), publisert på www.hjortesenteret.no.
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1.1. Bakgrunnen til arealbrukskonfliktar
Mennesket har sidan jordbruksrevolusjonen utnytta dei mest grøderike areal til sine formål. Med den
industrielle revolusjonen og urbaniseringa vi ser i det moderne samfunnet har mennesket sin
påverknad på landskap og natur fått heilt andre dimensjonar enn i tidlegare tider. Samstundes har
endringar i bestandsregulering og andre gunstige faktorar medført auke i mange hjorteviltbestander i
Noreg, som mange andre stader i Europa og Nord-Amerika. Desse parallelle utviklingane har medført
eit stadig aukande konfliktnivå mellom det vi kan kalle menneskelege- eller samfunnsinteresser
kontra viltet eller naturen sine interesser.
Arealbrukskonfliktar er i dette kapittelet definert som ein konflikt mellom
hjortens arealbruk og enkeltmennesket eller samfunnet sitt arealbruk og/eller
interesser
Døme på slike arealbrukskonfliktar kan vera hjort som beiter på kultiverte eller verneverdige planter,
at hjort kryssar vegar og skaper trafikkfarlege situasjonar fordi vegar trenger seg inn i leveområda til
hjorten, eller at landskapsinngrep avgrensar hjorten sin bruk av landskapet. Desse døma illustrerer at
konfliktane er tovegs og kan delast i to hovudtypar. For det første vil vår bruk av landskapet kunne ha
stor innverknad på viltet sitt leveområde (seksjon 1.2 og 1.3.). Denne typen arealbrukskonfliktar har
sitt utspring i korleis vi bruker areala og løysinga handlar om å finne fram til berekraftig bruk av
landskapet. Slike arealbrukskonfliktar er strukturelle av art og krev ofte store grep frå myndigheiter,
utbyggarar, grunneigarar og andre involverte som utøver landskapsinngrep. Den andre typen
arealbrukskonfliktar går på dei skader viltet volder mot privatøkonomiske interesser i form av
beiteskader på skog- og jordbruk eller mot samfunnsøkonomisk interesser i form beiteskader på
verneinteresser o.l. (seksjon 1.4-1.8). Det er ei glidande overgang mellom strukturelle og økonomiske
arealbrukskonfliktar då alle har årsak i den kombinerte bruken mennesket og hjorten har av
landskapet. Mange viltforvaltarar, offentlege og private, vil oftast kome i kontakt med problema i
den siste kategorien der hjort utøver skade mot økonomiske interesser. Samstundes er det viktig å
løfte blikket og ha fokus på den typen konfliktar som handlar om vår bruk av landskapet.
Arealbrukskonfliktar er ofte konfliktar mellom ulike interesser eller verdisyn. Ein grunneigar kan ha
andre interesser i forhold til ein hjortebestand enn ein jeger. Grunneigaren kan ha økonomiske
gevinstar, men også utgifter knytt til ein stor hjortebestand. Ein jeger har ikkje nødvendigvis det
same perspektivet, men er opptatt av rekreasjon, spenning og matauk og ønskjer ofte mest muleg
hjort. Ein sjåfør vil kunne sjå på hjort i nærleiken av veg som ein fare og eit problem, medan
naturelskaren og miljøvernaren ser på vegen som sjølve problemet og det som er årsaka til
påkøyrslene. Det siste tilfellet illustrerer at arealbrukskonfliktar også kan kome av ulike verdi- og
natursyn og at arealbrukskonfliktar kan handle om økonomiske krav kontra naturens bereevne. Det
er også viktig å vita at toleransen for ein del arealbrukskonfliktar endrar seg over tid og kan forstå i
ein historisk samanheng. Når eit vilt etablerer seg i eit nytt område så vil folk ikkje vera van med dei
ulike ulempene dette kan medføre. Når vi no har opplevd formidable bestandsvekstar for alle
hjortevilta sidan andre verdskrig, så bør vi hugse at dette er ein unntakssituasjon. I verden i dag er
mange hjortevilt også truga og vi skal ikkje gå så langt tilbake i tida for at trugsmålet mot våre fire
hjorteviltartar var svært relevant også i Noreg.
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Arealbrukskonfliktar knytt til hjortevilt har nemleg auka i styrke parallelt med auken i bestandane og
førekomsten av arealbrukskonfliktar er ofte eit resultat av kombinasjonen av høg bestandstettleik og
intensiv menneskeleg bruk av landskapet, t.d. i form av samferdsle eller landbruksproduksjon
(Mysterud 2004, Lande et al. 2014). Bestandsreduksjon er eit generelt tiltak som i nokre tilfelle vil
redusera konfliktnivået, men dette er ikkje alltid ønskjeleg i samband med interesser knytt til jakt,
rekreasjon, lokaløkonomi og bevaring av økosystemet som heilskap (Jarnemo et al. 2014). Det er
også verdt å merke seg at arealbrukskonfliktar kan oppstå sjølv ved låge bestandstettleikar. To døme
frå Sogn Avis (Figur 1.1.) syner at beiteskader på landbruksvekstar ikkje er eit nytt fenomen sjølv om
beiteskader i dag er meir utbreidd enn på 1950-60 talet. Generell bestandsreduksjon vil difor kunne
gjera problema mindre på stor skala, men ikkje alltid løyse problema lokalt.

Figur 1.1. Faksimiler frå Sogn Avis som gjev innblikk i den historiske dimensjon i konflikten mellom
hjort og landbruk. Til historia høyrer det at det i 1960 blei felt berre 3 % av den mengda hjort som blei
felt ved jakt i Sogn og Fjordane i 2013 (Statistisk Sentralbyrå 2014) og at det blei gjennomført storstilt
inngjerding i mange av desse område med finansiering frå Statens viltskadefond frå 60-talet og utover.
(Trykt med løyve frå Sogn Avis).

Kunnskapen rundt hjorten sin bruk av landskapet gjennom døgnet og årstidene er sentral for å forstå
arealbrukskonfliktar. Kortversjonen er at hjorten er ein delvis migrerande art der heile eller delar av
bestanden har vinterområde i låglandet og sommarområde i innlandet eller i høgareliggande trakter
(Bischof et al. 2012). Vinterområda er der hjorten oppheld seg største delen av året.
Gjennomsnittshjorten er i vinterområda ca. 230 dagar av året frå september/oktober til rett før
kalvinga i mai (sjå Mysterud et al. 2011 for meir om hjortens arealbruk). I tillegg er tettleiken av dyr
ofte høgare i vinterområda enn i sommarområda då hjorten samlar seg i flokkar og utnyttar ein
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mindre del av landskapet i denne perioden. I denne perioden av året trekker hjorten ofte mot
lågareliggande beiteområde om natta og mot høgareliggande område med godt skjul om dagen
(Rivrud Godvik et al. 2009). Samla sett gjer hjorten sin varierte habitatbruk gjennom året at mange
arealbrukskonfliktar er mest intense i overvintringsområda.
Kunnskapsformidling om dei ulike interessene som er involvert og om hjorten sin biologi og utnytting
av landskapet er sentralt for å få til ein konstruktiv dialog mellom involverte partar i ein
arealbrukskonflikt står. Bruk av ekstern fagkunnskap kan vera viktig for å sikre god planlegging av nye
landskapsinngrep, gjennomføre dei rette avbøtande tiltaka ved slike inngrep eller for å motverke
eksisterande arealbrukskonfliktar. Det er viktig å hugse at viltforvaltning er eit fag og at fagkunnskap
må nyttast for å sikre fagleg og uavhengig utforming av planar, inngrep og tiltak. Samstundes er det
viktig å ta innover seg at lokale krefter ofte må bli godt involvert og at tiltak må bli skreddarsydd til
lokale forhold. Ein kan ikkje berre basere seg på overordna kunnskap eller ferdigproduserte malar.
Vi har forsøkt å gje relevant oversikt over aktuelle tiltaksmulegheiter (1.1 til 1.7). Tiltaka kan vera
strukturelle av art og slike tiltak gjennomførast ofte på stor romleg skala slik som arealplanar,
planlegging av nye vegtrasear, eller val av treslag i skogbruket. Tiltaka kan også vera kortsiktige
og/eller gjennomførast på liten romleg skala, som å setje opp eit straumgjerde rundt ei verdifull
dyrking. For arealbrukskonfliktar med mange alternative tiltak har vi laga tabellar for ei rask oversikt
over løysingsmulegheitene.

1.2. Landskapsinngrep og arealplanlegging
Mange av våre inngrep i landskapet har potensiale til å endre hjorteviltet sin bruk av landskapet og
høyrer til typen av arealbrukskonfliktar som krev strukturelle og overordna endringar for å løysast.
Hjorten tilpassar seg stort sett godt endringar i det kulturpåverka landskapet som oppstår gjennom
jord- og skogbruksaktivitet, medan andre inngrep som utbygging av vegar, jernbaner, flyplassar,
industri og busetnad kan ha meir varig og irreversibel påverknad på arealbruken til hjort (Herfindal et
al. 2012). Leveområde for hjort samt trekkvegar mellom leveområde på natt- og dagtid, og mellom
vinter- og sommarområde, er viktige landskapselement som må tas omsyn til i arealplanlegging, ofte
kalla grøntkorridorar. Det er viktig å ha i mente at det primære instinktet for hjorten er å få oppfylt
sine energibehov, i kombinasjon med vern mot farar, og då er produktive område i landskapet ekstra
viktige (Rivrud Godvik et al. 2009). Små og store inngrep over tid påverkar hjorteviltet og kan i verste
fall føre til at andre arealbrukskonfliktar blir større ved at hjorten endrar arealbruken. Summen av
arealkrevjande inngrep og andre forstyrringar kan føre til at hjorteviltet vil kunne bruke ein stadig
mindre del av landskapet, at dei må krysse vegar og jernbane eller flytte seg gjennom
industriområde, søke mat i hagar eller opphalde seg nærmare landbruksområde for å utnytte
landskapet til sine behov.
Spesielt viktig er det å tenke på at vinterleveområda til hjorten i stor grad er samanfallande med der
vi har vår busetnad og infrastruktur, samt hovudtyngde av anna menneskelege aktivitet og inngrep.
Areala i dalar og langs fjordar er spesielt viktig for hjorten sitt matsøk og dette kan bli synleg når vi
opplever vintrar med mykje snø og hjorten sitt tilgjengelege leveområde skrumper inn. Difor bør vi
sjå arealplanlegging som ein del av landskapsplanlegginga og ikkje berre isolerte inngrep i eit lokalt
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miljø. Landskapsplanlegging er ekstra viktig for artar slik som hjorten som nytter såpass store areal i
løpet av året og gjennom døgnet (sjå t.d. Mysterud et al. 2011).
Tiltaka for å redusere problem ved landskapsinngrep er ofte av generell art, men vi har forsøkt å vera
så konkret i vår rådgjeving som muleg. Vi går her ikkje inn i sjølve planprosessane som
kommuneplanar og vegutbyggingar, men her gjev både lovverket (sjå også Boks 1) og Statens
vegvesen si handbok 242 om Veger og dyreliv (vegvesen.no) god innføring i korleis ein skal gå fram
ved større inngrep.
Samanhengande naturområde er viktig for mange organismar, også hjorteviltet, og bør stå sentralt i
all tenking rundt ulike landskapsinngrep. Landskapsinngrep kan vera med å «drenere» hjortens
arealbruk til spesielle stader i landskapet og dette kan føre til auka arealbrukskonfliktar i forhold til
samferdsle, landbruk eller andre samfunnsinteresser. Summen av alle små og store landskapsinngrep
avgjer kva effekt vår samla arealforvaltning har for hjorteviltet. For å danne seg eit heilskapleg bilete
av denne situasjonen, er det viktig med prosessar og kompetanse som medverkar til å gi eit mest
mulig heilskapleg bilete av denne situasjonen. Våre råd (sjå Tabell 1.1 for oversikt og 1.2.1 og 1.2.2
for detaljar) kan skape grunnlag for gode prosessar rundt landskapsinngrep og den planlegginga som
føregår i samband med slike inngrep:
Tabell 1.1. Råd og tiltak for omsyn til hjort i forhold til landskapsinngrep og planprosessar
Kategori
Tiltak
Kommentar
Generelle råd
Inviter viltinteressene og andre
Erfaringskunnskap er viktig, inkluder
involverte
tidleg i prosessen.

Konkrete råd

Systematiser kunnskapen og bruk ev.
fagfolk

Spesielt viktig dersom uklarheiter, t.d.
ulik erfaringskunnskap

Tenk landskapsskala

Innanfor og mellom sesongar, få
kunnskap om hjortens habitatbruk
Ei av dei største truslane mot vilt
generelt
Lovverket har mange mulegheiter (sjå
Boks 1).

Unngå oppsplitting av landskapet
Bruk lovverket

1.2.1. Generelle råd for hjorteomsyn i arealplanlegging
Inviter viltinteressene. Det er viktig at viltomsyn kjem tidleg inn i planprosessane og det kan vera lurt
å invitere både organisasjonar og grunneigarar. Desse har ofte erfaringskunnskap (jf. § 8 om
kunnskapsgrunnlaget i Naturmangfaldlova, sjå også Boks 1). Dette gjer arbeidet med å utforme og
tilpasse relevante tiltak enklare, enn om slike innspel først kjem inn seint i planprosessen. Det vil ofte
også vere enklare å finne finansiering til slike tiltak i samband med eksempelvis ei vegutbygging, enn i
etterkant når anlegget er ferdigstilt (Iuell 2005).
Systematiser kunnskapen. Bruk eksisterande kunnskap om hjorten sin bruk av landskapet
(merkeprosjekt, viltkartleggingar) og sørg eventuelt for innsamling av meir data. I tillegg kan
fellingsdata, kunnskap frå sett hjort-registreringar, påkøyrslestatistikk nyttast på ulike romlege skala.
Herfindal mfl. (2012) gjev ein oversikt over kva grunnlagsdata som kan nyttast for å seie noko om
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hjorteviltet sin arealbruk. I tillegg finst det generell kunnskap både rundt viltet sin biologi, men også
om kva tiltak som kan nyttast i ulike samanhengar (sjå Figur 1.2). Det kan løne seg å hente inn
relevante fagkompetanse både relatert til datahandsaming og den aktuelle problemstillinga.

Figur 1.2. Skjematisk døme på
korleis ein kan sikre ein god
viltkorridor ved utbygging av ein veg.
Fargefigurane øvst syner eit
oversiktsbilte (til venstre) og eit
nærbilete (til høgre) av der ein skal
krysse ei elv (i blått) frå ein busetnad
til ein annan (i raudt).
Skogvegetasjonen (i mørkegrønt)
gjev mulegheit for viltet til å finne
skjul og flytte seg mellom ulike
leveområde. Teikningane under
syner to ulike utformingar av
landskapsutforming i samband med
brubygging. Nedst til venstre finn vi ei
viltvennleg bru som gjev mulegheit
for viltet å utnytte arealet på
elvebredda og krysse under vegen, i
motsetnad til brua til høgre. Dømet
viser kor viktig det kan vera å
innlemma relevant kunnskap i
planprosessar og i prosjektering av
inngrep og tiltak. Brukt med tillating
frå Dramstad mfl. (1996)

Tenk landsskapsskala. Når hjorten skal krysse ein veg, gjennom busetnad eller andre inngrep så skal
den ofte frå ei side av ein dal til den andre, eller frå dalbotnen eller fjorden og opp ei li. Hjorten sitt
val av trekkvegar og leveområde er avhengig av samansetninga av landskapet som heilheit (Rivrud
Godvik et al. 2009, Mysterud et al. 2011). For å forstå, til dømes, hjorten sin kryssing av veg så kan
heile landskapet si samansetning difor vera like viktig som eit mindre område rundt sjølve vegen
(Meisingset et al. 2013, Hegland and Hamre 2014). Sjå også 1.3.1. Strukturelle tiltak mot
hjortepåkøyrsler.
1.2.2. Konkrete råd for hjorteomsyn i arealplanlegging
Unngå oppsplitting av landskapet. Tenk på grøntkorridorar som sikrar kopling mellom ulike
leveområde i landskapet og som viltet kan nytte i eit langt tidsperspektiv. Korridorane bør kunne
fungera som trekkvegar og sikre at hjorteviltet kan fortsetje å utnytte relevante delar av landskapet
både gjennom døgnet og gjennom året.
Bruk lovverket. Lovverket gjev ikkje konkrete verkemidlar for å ta omsyn til viltets leveområde i
planarbeidet og ved ulike formar for inngrep. Men lovene har mange viktige, generelle regler t.d.
knytt til landskapet og verdiar i landskapet som kan vera viktige i forhold til ulike planprosessar og
fysiske inngrep. Det er spesielt fire lover involvert: Naturmangfaldlova, Viltlova, Skogbrukslova og
7
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Plan- og bygningslova. Boks 1 gjev ei oversikt over dei mest aktuelle delane av desse lovane. Plan- og
bygningslova har sterkast fokus på landskapskvalitetar og kvalitetar som kan vera viktige for
leveområde til viltet og det er denne lova som er viktigast ved konkrete utbyggingar. Det er viktig at
lovverket blir teke i bruk slik det er tenkt i forhold til biologisk mangfald generelt og
landskapskvalitetar som gjeld hjorten og viltet.

1.3. Hjort og trafikk
Når vegar er ein del av hjortens leveområde så førar dette sjeldan til at hjorten unngår desse delane
av landskapet, men dei nyttar framleis sine daglege trekkruter og kryssar då ofte vegar (Meisingset et
al. 2013). Dette medfører ofte påkøyrsler, død og liding for hjorten sjølv og har også store
samfunnsmessige og økonomiske konsekvensar. Hjorten kryssar gjerne vegen på tider av døgnet med
reduserte lysforhold (morgon, kveld eller natt), eller på mindre oversiktlege vegstrekningar
(Meisingset et al. 2013). Sikt, fartsgrenser og trafikkvolum kombinert med hjortetettleik og terrenget
rundt vegen er dei viktigaste faktorane som avgjer risikoen for hjortepåkøyrsler (Hegland and Hamre
2014, Meisingset et al. 2014). Trafikkvolum og hjortetettleik er viktig på regional skala (Mysterud
2004), medan faktorar som reduserer sikt og reaksjonsevne slik som meir skog langs vegen, høgare
fart og brattare terreng er viktig på lokal skala (Hegland and Hamre 2014, Meisingset et al. 2014).
Både planlegging av nye inngrep og vegtrasear (sjå også 1.2. Landskapsinngrep og arealplanlegging)
og effektive tiltak langs eksisterande vegnett krev tilpassing til lokale forhold og god fagkunnskap.
Statens vegvesen har utarbeidd eiga handbok som omhandlar temaet i detalj (Iuell 2005). Både tog
og vegtrafikk er involvert i konflikten, men for hjorten sin del er det vegtrafikken som er årsak i klart
flest påkøyrslar (Solberg et al. 2009). I tillegg til sjølve påkøyrsla har vegar potensiale til å redusera
storleiken til leveområda og bruken av landskapet som heilheit (Ciuti et al. 2012b).
Det alvorlegaste ved denne arealbrukskonflikten er dei lidingar hjorten vert utsett for og dei
personskadane som kan oppstå. Personskadar er heldigvis sjeldne i samband med hjortepåkøyrsler,
men omlag 750 hjort vert drepe årleg i trafikken (ssb.no). I tillegg vert eit ukjent tal hjort påkøyrt,
ikkje funnen att ved ettersøk, eller i verste fall ikkje meldt inn som påkøyrt. Hjorteviltregisteret.no er
ei god kjelde for å få oversikt over dei registreringane av hjorteviltpåkøyrslene som finst lokalt og
viktig som grunnlagsmateriale ved utredningar og planarbeid. Det er viktig å vite at kvaliteten på data
varierer ein god del frå kommune til kommune, og kommunane har eit stort samfunnsansvar i å sikre
god datainnlegging i registeret.
Kostnadssida er ei anna viktig årsak til at hjort-samferdsle er ein alvorleg arealbrukskonflikt. I
samferdslesektoren er ein van med å jobbe med samfunnsøkonomiske konsekvensar og
elgpåkøyrsler står i ei særklasse når det gjeld kostnader. Ulukker med personskader er
kostnadsutrekna til ca. 1,5 millionar kroner i 2007 (Tytlandsvik 2008). Personskader er uvanlege ved
hjortepåkøyrsler, men det er mange kostnader knytt til reparasjon av køyrety, ettersøk og fjerning av
det påkøyrte viltet og tapt arbeidstid som kan reknast inn i samfunnsøkonomiske
kostnadsutrekningar. Eitt muleg gjennomsnittleg kostnadsoverslag for hjortepåkøyrsler som er blitt
brukt er 50 000,- kroner (Hegland and Hamre 2014), men ei fullverdig kalkyle er ikkje utarbeidd enno.
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Boks 1: Oversikt
mest relevant
lovverk
for å ta omsyn til hjorten
sine interesser
og leveområde
ved
Handbok
i praktisk over
hjorteforvaltning:
Kapittel
1. Arealbrukskonfliktar
av Hegland,
Frøyen, Meisingset
& Veiberg
planprosessar og landskapsinngrep.
Naturmangfaldloven (les lova på lovdata.no) er eit omfattande lovverk, ei såkalla rammelov, som gjev mange mulegheiter til å ta spesielle
omsyn til viltet og landskapet det lever i, jf. økosystemets funksjoner (§ 4.) og økologiske funksjonsområde (§ 5) og biomangfaldet generelt. Det
er viktig å hugse at hjorten utgjer ein viktig økologisk komponent, då den mange stader er det einaste store, viltlevande beitedyret vi har. Lova
kan nyttast til å sikre eit betre kunnskapsgrunnlag før eventuelle inngrep (§ 8), t.d. om viktige trekkvegar og leveområde for hjorten, og dersom
tilstrekkeleg kunnskap ikkje føreligg så skal ein nytte føre-var-prinsippet (§9). Paragraf 53 gjev dessutan ei opning for at kommunen sjølv kan
velje ut naturtypar (trekkvegar eller leveområde for vilt) som kommunen ønskjer å ta spesielle omsyn til.
§ 4. Forvaltningsmål for naturtypar og økosystem
«Målet er at mangfoldet av naturtyper ivaretas innenfor deres naturlige utbredelsesområde og med det artsmangfoldet og de økologiske
prosessene som kjennetegner den enkelte naturtype. Målet er også at økosystemers funksjoner, struktur og produktivitet ivaretas så langt det
anses rimelig.»
§ 5. Forvaltningsmål for artar «Målet er at artene og deres genetiske mangfold ivaretas på lang sikt og at artene forekommer i levedyktige
bestander i sine naturlige utbredelsesområder. Så langt det er nødvendig for å nå dette målet ivaretas også artenes økologiske
funksjonsområder og de øvrige økologiske betingelsene som de er avhengige av. »
§ 8. Kunnskapsgrunnlaget
«Offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal så langt det er rimelig bygge på vitenskapelig kunnskap om arters
bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske tilstand, samt effekten av påvirkninger. Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et
rimelig forhold til sakens karakter og risiko for skade på naturmangfoldet. »
§9. Føre-var-prinsippet
«Når det treffes en beslutning uten at det foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke virkninger den kan ha for naturmiljøet, skal det tas sikte
på å unngå mulig vesentlig skade på naturmangfoldet. Foreligger en risiko for alvorlig eller irreversibel skade på naturmangfoldet, skal ikke
mangel på kunnskap brukes som begrunnelse for å utsette eller unnlate å treffe forvaltningstiltak.»
§ 53. Utvelginga si generelle rolle
5. ledd: «Kommunen kan ved forskrift bestemme at reglene i §§ 53 til 56 også skal gjelde for kommunens forvaltning av forekomster av andre
nærmere bestemte naturtyper i kommunen.»
Viltlova (les lova på lovdata.no) er fokusert spesielt på forvaltninga av viltartane og lovens formålsparagraf (§ 1) gjev retningslinjer for korleis
viltet og viltet sitt leveområde bør bli forvalta. Resten av lova er mest innretta mot hausting og freding og mindre på hjorteviltet sine
leveområde, slik at andre lover enn viltlova er kan vera viktigare i denne samanheng.
§ 1. Formålet med lova
«Viltet og viltets leveområder skal forvaltes i samsvar med naturmangfoldloven og slik at naturens produktivitet og artsrikdom bevares. »
Skogbrukslova (les lova på lovdata.no) er ei lov som gjeld all skog og skogmark og som difor omhandlar store deler av det norske landskapet. I
Noreg er både elg, rådyr og hjort primært skoglevande og lova har dermed potensielt stor relevans i forhold til forvaltninga av desse artane.
Lova har fokus mellom anna på landskapskvalitetar og biologisk mangfald, og dessutan fins det ei eiga Forskrift om berekraftig skogbruk (Les
forskrifta) som er spesielt viktig ved den praktiske utøving av skogbruksdrifta.
§ 1. Formålet med lova
«Denne lova har til formål å fremme ei berekraftig forvaltning av skogressursane i landet med sikte på aktiv lokal og nasjonal verdiskaping, og å
sikre det biologiske mangfaldet, omsyn til landskapet, friluftslivet og kulturverdiane i skogen.»
§ 13. Skogområde av særleg miljøverdi
«Departementet kan ved forskrift leggje strengare restriksjonar på skogbehandlinga i skogområde av særleg miljøverdi knytt til biologisk
mangfald, landskap, friluftsliv eller kulturminne enn det lova elles gir heimel for når skogbehandlinga kan føre til vesentleg skade eller ulempe
for desse verdiane.» Ingen forskrift fins på noverande tidspunkt slik at denne paragrafen nok må reknast for å vera lite operativ.
Plan- og bygningslova (les lova på lovdata.no) er ei svært omfattande lov med heile 35 kapittel. Sidan dette er den lova som vert mest brukt i
forhold til utbyggingar og landskapsinngrep, er dette også det viktigaste lovverket for å ivareta viltets trekkvegar og leveområde.
Landskapsfokuset er til stades i fleire delar, og sannsynlegvis er det kapittel 11 om Kommuneplan som gjev lokaldemokratiet mest mulegheiter
til å ta vare på viktige delar av landskapet som hjorten nyttar (sjå t.d. § 11-8 og 11-9).
§ 3-1. Oppgaver og hensyn i planlegging etter loven
«Innenfor rammen av § 1-1 skal planer etter denne lov:
. b) sikre jordressursene, kvaliteter i landskapet og vern av verdifulle landskap og kulturmiljøer»
§ 11 Kommuneplan
§ 11-8. Omsynssoner
«c) Sone med særlige hensyn til landbruk, reindrift, friluftsliv, grønnstruktur, landskap eller bevaring av naturmiljø eller kulturmiljø, med
angivelse av interesse.»
§ 11-9. Generelle bestemmelser til kommuneplanens arealdel
«Kommunen kan uavhengig av arealformål vedta bestemmelser til kommuneplanens arealdel om:
. 6) miljøkvalitet, estetikk, natur, landskap og grønnstruktur, herunder om midlertidige og flyttbare konstruksjoner og anlegg.»
§ 12-5. Arealformål i reguleringsplan
« For hele planområdet skal det angis arealformål. Arealformål kan deles inn i underformål og kombineres innbyrdes og med hensynssoner.
I nødvendig utstrekning angis områder for:
. 5.
landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift, samlet eller hver for seg,
herunder områder for jordbruk, skogbruk, reindrift, naturvern, jordvern, særlige landskapshensyn, vern av kulturmiljø eller kulturminne,
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Effektive tiltak mot viltpåkøyrsler er ofte kostbare (t.d. viltgjerde), men ein del tiltak kan også
utførast som ein del av den generelle vegskjøtselen (t.d. kantrydding). I planleggingssamanheng er
det viktig å hugse på at ved utbygging av veg bør viltomsyna kome inn tidleg i planleggingsprosessen
(sjå også 1.2. Landskapsinngrep og arealplanlegging). Vi skildrar her kort dei mest kjente tiltaka som
kan redusere hjortepåkøyrsler på veg. Ei oversikt over tiltaka og deira effektivitet finn du i Tabell 1.2
og for dei som vil fordjupa seg i dette anbefaler vi Langbein mfl. (2011).
Tabell 1.2. Oversikt over dei mest vanlege avbøtande tiltaka for å redusere risikoen for
hjortepåkøyrsler på veg

Kategori
Strukturelle

Punktmessige

Tiltak
Viltgjerding med sluser

Kommentar
Svært effektivt, relativt dyrt

Under- eller overgangar (inkl.
ledegjerde)

Svært effektivt, relativt dyrt

Vegplanlegging som verktøy
Fartsreduksjon

Unngå nye trafikkfeller
Unngå oppsplitting av leveområde
God effekt, uvanleg tiltak

Siktrydding

Godt dokumentert effekt

Fareskilting

Låg kostnad, men liten effekt

Skremselstiltak

Liten varig effekt, låg kostnader

1.3.1. Strukturelle tiltak mot hjortepåkøyrsler
Vegplanlegging. Ei planlegging som omfattar heile landskapet er svært viktig i forhold til hjorten sin
bruk av landskapet (sjå også Figur 1.2.) og dette gjeld kanskje spesielt ved vegutbyggingar. Vegen sin
plassering i forhold til trekkruter og vinteropphaldsområde med høg hjortetettleik bør vera i særskilt
fokus. Avbøtande tiltak er viktig å få inn som ein del av utbyggingskostnadane og erfaringa tilseier at
det er vanskelegare å finne pengar til slike tiltak i etterkant. Hjorteviltet sitt bruk av landskapet og
den mulege konflikten som ligg i forhold til val av nye vegtrasear er ei naturleg del av dei
obligatoriske konsekvensutgreiingane (Iuell 2005). Bruk av Hjorteviltregisteret sine registreringar av
påkøyrt vilt og kompetente fagpersonar inn mot konsekvensanalyser og planprosessar bør bli endå
meir vanleg nettopp fordi konflikten hjortevilt-trafikk er av stor betyding både for dyrevelferd,
økologi og trafikktryggleik.
Viltgjerding med sluser. Viltgjerding er det tiltaket som har størst effekt både ved nye og
eksisterande vegar (Putman 1997, Seiler 2005). Viltgjerder har ikkje som mål å stenge hjorten ute av
eit landskap men å lede den til tryggare kryssingspunkt (Iuell 2005). Viltsluser er ei slik form for
kryssing som er kostnadseffektiv og kan nyttast på allereie eksisterande vegar. Slusene bør plasserast
der ein veit hjort kryssar og der vegen er oversiktleg. Kostnadane for viltgjerding er ganske høge og
er enno lite brukt spesifikt mot hjortepåkøyrslar, men der tiltaket er gjennomført på systematisk vis
er tiltaket effektivt og innteningstida kort (Hegland and Hamre 2014).
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Under- eller overgangar. Under- eller overgangar, i kombinasjon med ledegjerder, er svært trygge
kryssingspunkt og har vist seg effektive mot hjorteviltpåkøyrsler (Seiler 2005, Gagnon et al. 2007).
Desse kan også utnytte den naturlege variasjonen i topografi slik at terrenget over tunnellar og under
bruer (sjå også Figur 1.2) kan fungere som korridorar for viltet. Desse tiltaka bør bli kombinert med
ledegjerder og eventuelt viltsluser for å oppnå best muleg effekt (Iuell 2005). Konstruerte overgangar
er spesielt kostbare tiltak sjølv om dei har vist seg samfunnsøkonomisk lønsame i forhold til
elgpåkøyrsler (Tytlandsvik 2008).

1.3.2. Punktmessige tiltak mot hjortepåkøyrsler
Fartsreduksjon. Høg fart er ei av dei viktigaste årsakene til at hjortevilt blir påkøyrt, og fartsreduksjon
kan vera effektivt mottiltak (Seiler 2005). Redusert fart vil auke sjansen for at hjort unngår bilar og at
sjåførar oppdagar kan bremse ned og stoppe eller unngå hjort i tide. Spesielt effektiv vil
fartsreduksjon vera dersom den kan bli kombinert med siktrydding (Seiler 2005, Meisingset et al.
2014). Studiar frå Noreg tyder på at fartsgrensa må setjast ned til 60 km/t for å få effekt på
påkøyrslefrekvensen (Hegland and Hamre 2014, Meisingset et al. 2014). Problemet med redusert fart
er at vegmyndigheiter ofte ikkje ønskjer tiltaket velkommen då dette kan gå utover trafikkflyten og
slike fartsreduserande tiltak er difor lite utbreidd. I tillegg må fartsreduksjonen bli reell, men
fotoboksar kan sikre dette.
Siktrydding. Tett skog og buskvegetasjon langs veg aukar risikoen for hjortepåkøyrsler (Hegland and
Hamre 2014). Rydding av gjengrodde vegkantar har difor vist seg å vere eit effektivt tiltak for å
redusera påkøyrslerisikoen (Hegland and Hamre 2014, Meisingset et al. 2014). Oppkvisting av
attståande kantskog kombinert med andre tiltak som fartsreduksjon og skilting kan vera med å
redusere påkøyrselsrisikoen ytterlegare. Kantrydding opptil 5 m føregår allereie som ein del av
normal vegdrift, men siktrydding utvida til 8-10 m breidde er svært kostnadseffektivt (Hegland and
Hamre 2014).
Skilting. «Mest brukt og minst effektivt» vert det ofte sagt. Men skilting kan kanskje vera meir
effektivt dersom det nyttast med høgare presisjon enn i dag, til dømes ved veldefinerte
kryssingspunkt og relativt korte strekningar eller i kombinasjon andre tiltak som siktrydding,
fartsreduksjon og viltsluser (Langbein et al. 2011). Eksisterande skilt som dels står på stader der
risikoen er liten er også med å redusera respekten bilistane har for dette fareskiltet. Dynamiske skilt
som blir aktivert av viltet eller gjennom risikoutrekning basert på påkøyrsledata har vist seg å kunne
ha positiv effekt dersom godt gjennomført (Langbein et al. 2011). Slike dynamiske skilt er til uttesting
i elgtette strøk fleire stader og har i Østerdalen førebels ført til redusert fart og færre elgpåkøyrsler
(pers. komm. Stein Bie, IMSA Knowledge Company).
Skremselstiltak. Potensielt sett kan slike tiltak forseinke eller hindre hjorten sin kryssing av veg, ved
hjelp av reflekterande lys, lukt eller skremmande lydar. Skremselstiltak er stadig til utprøving mot
hjorteviltpåkøyrsler, spesielt elg i Noreg, men evaluering av slike tiltak tyder på at dei ikkje fungerer
over tid (Langbein et al. 2011); sjå også 1.6. Hagebruk.
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1.4. Beiteskader på skogproduksjon
Beiteskader omhandlar negative konsekvensar som følgje av hjorten si beiteåtferd. Konsekvensane
av beiteskader kan vere relatert til økonomiske tap eller til redusert omfang eller vitalitet av dyrka og
ville planter og påverknad av vegetasjon med spesiell verneverdi. Beiteskader høyrer til den
hovudtypen av arealbrukskonfliktar der privat- eller samfunnsøkonomiske interesser står oppimot
viltet sin eigenverdi. Vår definisjon av beiteskader er gyldig for avsnitta 1.4-1.8.
Beiteskader er her definert som hjortebeiting som signifikant reduserer
verdien til ei anna samfunnsinteresse, enten i form av ein bioproduksjon eller
verneinteresser o.l.
Dei vanlegaste skogskadane etter hjort er barkgnag på furu hogstklasse 2 og på gran i hogstklasse 3-4
(Veiberg 2001). Skader på skot av ungfuru kan gi redusert vekst og overleving, men dette er eit større
problem i elgdistrikt (sjå t.d. Hjeljord and Wam 2012). Barkgnag på gran vil resultere i redusert
virkeskvalitet grunna påfølgande råteskader for gran spesielt (Veiberg and Solheim 2000). Barkgnag
og knoppbeiting på lauvtre førekjem også hyppig, men skapar mindre økonomiske tap då desse
treslaga spelar relativt liten rolle i skogbruket i dei områda der hjorten er mest talrik i dag.
Ei rekke tiltak kan nyttast mot beiteskader i skogbruket. Nokre er kjent som svært effektive, medan
ein manglar kunnskap om effekten av andre. Kva tiltak som bør nyttast vil avhenge av lokale forhold
som klima, landskap, driftsform og økonomi, og alle tiltak bør basere seg på best muleg kompetanse
om effekten (sjå Tabell 1.3). Dei kommunale viltfonda er det viktigaste finansielle verktøyet for å
realisera inngjerding og andre avbøtande tiltak, og skadeførebygging er eit av hovudføremåla til
fondet (les meir på lovdata.no).
Det er viktig å hugse at skogbestandet sine eigenskapar og landskapet rundt, spesielt alternativa til
skogbruksvekstane som hjortemat, kan ha stor påverknad på kor stort skadeomfanget blir (Gerhardt
et al. 2013, Jarnemo et al. 2014). Skogskader let seg ikkje alltid løyse like enkelt som andre
beiteskader (sjå Beiteskader på grasproduksjon 1.4 og Beiteskader på hagebruk 1.5) fordi inngjerding
ofte ikkje er praktisk eller økonomisk lønsame. Det finst likevel ei rekke tiltak som kan ha avbøtande
effekt som er verdt å forsøke dersom ein definerer problemet som stort nok og at det vil vare ved
over tid (Tabell 1.3.).
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Tabell 1.3. Avbøtande tiltak mot beiteskader på skog

Kategori
Langsiktige/strukturelle

Tiltak
Skogkultur
Plantestad på landskapsskala
Treslagsval
Endra avskyting

Kortsiktige/punktmessige Vinterfôring

Kommentar
Tidleg tynning, lengre planteavstand
Sikre kvistsetjing og alternativ mat.
Unngå vinterlokalitetar
Liten praktisk erfaring. Ulik
beitetoleransen mellom treslag
Tilpass kvar skadane er og til kva tid
Plassering bort frå ungskog

Viltvennleg skogpleie

Spar lauvet, kapp på 0,5 m

Plantestad på lokalskala
Unngå haustplanting

Bruk steinar, stubbar o.l. som vern av
unge planter mot beiting
Næringsrike planter er attraktive

Felling av dyr som forårsakar
beiteskade

Usikker effekt, men bør vera
målretta. Kan vere vanskeleg i praksis

1.4.2. Strukturelle eller langsiktige tiltak for å redusera skogskader
Treslagsval. Det perfekte treslaget i hjortebeita skog burde utvikle tjukk bark og tette kvistkransar i
tidleg alder, vekse hurtig for å unngå knoppbeiting, men ha relativt låg næringsverdi og samstundes
tole eventuell skade godt (Gill 1992, Gerhardt et al. 2013). Denne kombinasjonen er sjeldan blant
våre skogbrukstre men nokre eigenskapar hjå våre mest vanlege treslag kan bli utnytta til beste for
skogproduksjon. Furu har relativ rask vekst i tidleg fase, toler beiteskader relativt bra og kan ha bra
gjenvekst sjølv etter hard kvist/knoppbeiting (Hjeljord and Wam 2012) og barkgnag (Thorvaldsen et
al. 2010). Gran, som i utgangspunktet er mindre preferert av hjortevilt og som har tette kvistkransar i
ung alder blir likevel ofte utsett for råte etter barkgnag (Lauvstad et al. 2007). Forynging av furuframfor gran kan difor redusera økonomiske tap og vera ei mulegheit dersom miljøforholda elles
tillèt det. Lauvtre er generelt sett godt likt av alt hjortevilt, men nokre studiar indikerer at bøk og eik
er noko mindre preferert av hjort enn andre lauvtre (Gill 1992, Boulanger et al. 2009) og difor kan
vera verdt å prøve. Men preferansen til hjorten er ofte avhengig av markbonitet og kva som elles er
tilgjengeleg av beiteplanter i området og unge planter er nesten alltid godt likt. Ungbjørk er godt likt
av hjort (Speed et al. 2013), men bjørka er ikkje utsett for barkgnag og difor eit godt alternativ som
skogbruksplante mange stader. Sitkagran er relativt lite utsett for barkgnag (Verheyden et al. 2006),
men denne er svartelista og er difor uønskt i eit bærekraftig skogbruk. Kunnskapen rundt fordeler og
ulemper med bruk av framande treslag som sikta, lerk o.l. i hjorteområde er mangelfull.
Plantestad på landskapsskala. Forynging kan generelt sett vera vanskeleg i dei mest typiske
vinteropphaldsområda, men vera meir vellukka i område der hjortetettleiken er lågare og der
snømengda kan verne plantene mot beiting. Planting av gran i nærleik av innmark kan vera
problematisk då dette både kan resultere i mykje barkgnag på gran (Zidar 2011) og auka beitepress
13

Handbok i praktisk hjorteforvaltning: Kapittel 1. Arealbrukskonfliktar av Hegland, Frøyen, Meisingset & Veiberg

på enga (sjå også 1.5. Beiteskader på grasproduksjon). Studiar på hjorterelaterte skogbeiteskader i
Sør-Sverige visar at jo mindre skog det er i område rundt eit skogbestand jo meir barkgnag har grana
(Jarnemo et al. 2014). Kombinasjonen av lite mat inne i eit skogbestand og relativt god beitetilgang i
det omliggande kulturlandskapet ser ut altså ut til å vera oppskrifta på hjortetrøbbel.
Skogkulturtiltak. Akkurat som det omliggande landskapet kan ha påverknad på omfanget av
beiteskader på eit bestand så kan eigenskapar inne i bestandet også vera viktige. I fleire studiar viser
det seg at jo mindre matressursar (unge lauvtre, lyng, gras) som finst i feltsjiktet av eit skogbestand jo
større er omfanget av beiteskader, spesielt innan granbestand (Gerhardt et al. 2013, Jarnemo et al.
2014). Tette granplantingar reduserer mengda lyng og anna vegetasjon i feltsjiktet. Europeiske
studiar har synt at avstandsregulering og tidleg tynning kan vera eit muleg tiltak som stimulerer
feltsjiktet og dermed redusera omfanget av beiteskader frå hjort (Gerhardt et al. 2013). Furu bør
derimot ikkje bli tynna for tidleg, dvs. før skorpebark har fått utvikla seg, då erfaring tilseier at dette
kan føre til auka barkgnag i hogstklasse 2 og 3. I granplantingar er tretettleiken ofte så høg at den
naturlege oppkvistinga av dei nedre kvistkransane startar i relativt tidleg vekstfase. Dette medfører
at hjorten enklare får tilgang til granbarken før den har blitt særleg grov og forveda fordi grana
manglar det naturlege vernet mot barkgnag som kvistane gjev. Alternativet til tynning er lengre
planteavstand i granplantingar som kan sikre både kvistsetjing og eit vitalt feltsjikt. Vern av naturskog
med mange velutvikla sjikt og treslag er også ei form for skogkultur i denne samanheng. Det vil
potensielt sett kunne minske beitepresset på kultiverte skogbruksproduksjonar fordi naturskog ofte
representerer vinterområde for hjort med relativ god mattilgang.
Endra avskyting og bestandsreduksjon. Høgare felling over tid og ein redusert bestandstettleik i
problemområde kan gje reduserte skadeproblem. Det er på lokalt skogbestandsnivå at hjortetettleik
betyr mest for skadeomfanget (Gill 1992, Jarnemo et al. 2014) slik at bestandstiltak gjennom jakt må
spissast mot problemområda. Endringar i avskytinga bør fortrinnsvis skje gjennom samarbeid
innanfor eit bestandsplanområde. Her må ein ta omsyn til at ein forvaltar delvis trekkande bestander
og redusert tettleik i problemområda (vinterområda) vil også føre til redusert tettleik i
sommarområda. Ved å innføre ei eiga kvote til reduksjon av skogskadar i bestandsplanen som opnar
for felling av hjort i problemområdet seint på hausten, kan ein sikre både redusert skadeomfang og
skadekompensasjon for grunneigarar som har størst tap (Skonhoft et al. 2013). Endra avskyting i tid
og rom er eit tiltak som må utførast over fleire år for å få ønska effekt, men det er ukjent kor lenge
og kor langsiktig denne effekten vil kunne vera.

1.4.3. Kortsiktige og punktmessige tiltak for å redusera skogskader
Vinterfôring. Vinterfôring har potensiale til å redusera beiteskader på skog dersom ein kan trekke
hjorten bort frå område med verdifull skog. Ofte vert beitepresset på treslag høgare nær
fôringsplassar (van Beest et al. 2010) slik at ein må vera varsam med kor i landskapet ein plasserer
desse. Eit oversiktstudie basert på data frå heile Europa klarte ikkje å vise redusert barkgnag gjennom
fôring (Verheyden et al. 2006). Ein litteraturgjennomgang gjennomført av forskarar ved Høgskolen i
Hedmark fann nokre indikasjonar på at fôring kan redusera skadeomfanget på skog, men resultata
spriker mykje (Milner et al. 2014). Vinterfôring som generelt tiltak har altså relativt liten støtte i
litteraturen og ein kan forventa at det er mest effektfullt som tiltak mot skogskadar ved spesielle
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vinterforhold då mykje snø kan redusera hjorten sin fødetilgang og medføre auka beitepress på
skogproduksjonar.
Plantestad på lokalskala. Planting bør skje slik at plantene får best muleg vern mot beitedyr i
etableringsfasen. I praktisk skogbruk har dette lenge vore kjent kunnskap: bruk stubbar, stokkar,
buskar (t.d. einer) og lyng, steinar og andre strukturar som kan gje vern mot beiting i den kritiske
etableringsfasen.
Viltvennleg skogpleie. Ved avstandsregulering og tynning kan ein med fordel setje att lauv og kappe
dette på ca. 0,5 m høgd slik at ein får ny skotdanning og meir beite. Slik viltvennleg skogpleie, i tillegg
til å kappe allereie beiteskada tre som ofte får auka preferanse hjå hjorteviltet, har vore nytta med
suksess for å redusera elgbeiteskadar (Sæther et al. 1992).
Unngå haustplanting. Skogplanting føregår både på våren og hausten. Plantene er ofte godt gjødsla
og vil vera attraktive for beitedyr. Erfaring gjennom praktisk skogbruk og gjennom utplanting i
forskingssamanheng tilseier at planter ofte kan bli rivne opp av hjorten og at dette skjer oftare på
hausten då resten av beitegrunnlaget ofte har lågare næringsverdi samanlikna med dei gjødsla
skogsplantene. Ein bør difor unngå haustplanting i hjortens overvintringsområde.
Felling av dyr som forårsakar beiteskade kan vera aktuelt dersom beiting hindrar forynging (jf. § 9 i
Skoglova: les paragrafen på lovdata.no), men berre dersom grunneigar har gjennomført
førebyggande tiltak (jf. Forskrift om felling av viltarter som gjør skade, heimla i Naturmangfaldlova og
Viltlova: les forskrifta på lovdata.no). Skadefellingar blir rekna som ein siste utveg i moderne
hjorteviltforvaltning og ein oppmodar til å løyse denne problematikken gjennom avbøtande tiltak
eller ordinær felling der samarbeid på tvers av eigedomsgrenser er muleg ved bruk av
bestandsplanar.

1.5. Beiteskader på grasproduksjon
Moderne jordbruket produserer store mengder mat i form av gras som hjorten er godt tilpassa til å
ete. I tillegg fornyar denne grasressursen seg fleire gonger i året, i motsetnad til beiteressursar basert
på kvist, knoppar, lauv og bark. Hjorten oppsøker difor gjerne dyrka mark og er spesielt glad i godt
gjødsla slåtteng som er 1-3 år gammal (Lande et al. 2014). Tapet kan bli vesentleg (beiteskader blei
definert i 1.4.), spesielt der beitinga føregår i tidleg vekstfase, eller nært slåttetidspunktet
(Thorvaldsen et al. 2010). Det er timotei, som er den viktigaste fôrarten i eng, som lir størst tap av
biomasse ved hjortebeiting, medan bladfaks, engsvingel og fleirårig raigras er lite påverka og engrapp
er dels positivt påverka av hjortebeiting (Thorvaldsen 2010). Nokre forsøk syner at førsteslåtten kan
bli redusert med 20 % (Fem/daa) og andreslåtten med 13 % ved relativ intensiv vinter- og vårbeiting
(Thorvaldsen 2010). Tråkkskader på nysådd eng kan også vera eit problem, samstundes er det viktig å
vite at moderat beitetrykk kan gi høgare kvalitet i form av protein og karbohydrat (Meisingset et al.
1997, Meisingset and Krokstad 2000).
Ei rekke tiltak kan nyttast mot beiteskader på eng. Nokre er kjent som svært effektive, medan ein
manglar kunnskap om effekten av andre. Kva tiltak som bør nyttast vil avhenge av lokale forhold som
klima, landskap, driftsform og økonomi, og alle tiltak bør basere seg på best muleg kompetanse om
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effekten (sjå Tabell 1.3). Dei kommunale viltfonda er det viktigaste finansielle verktøyet for å
realisera inngjerding og andre avbøtande tiltak, og skadeførebygging er eit av hovudføremåla til
fondet (les forskrifta på lovdata.no).
Tabell 1.4. Avbøtande tiltak mot beiteskader på innmark (grasproduksjon og hagebruk)

Kategori
Langsiktige/strukturelle

Tiltak
Permanent inngjerding
Frøblanding for høgare
beitetoleranse
Endra avskyting

Kortsiktige/punktmessige Straumgjerder

Kommentar
Effektivt, men dyrt. «Obligatorisk» ved
fruktdyrking
Bladfaks, engsvingel, fleirårig raigras,
engrapp, kvitkløver
Tilpass uttak til kvar skadane er og til kva
tid
Grasproduksjon og åker, ikkje frukt

Husdyrbeiting

Beitekonkurranse

Skremsel

Mykje utprøvd, liten varig effekt

Felling av dyr som forårsakar
beiteskade

Usikker effekt, men bør vera målretta.
Kan vere vanskeleg i praksis

1.5.1. Langsiktige og strukturelle tiltak for å redusera beiteskader på eng
Permanent inngjerding. I område der innmarka held høg kvalitet og ein planlegg å drive regelmessig
fornying av eng over tid kan inngjerding vera relevant; inngjerding er kjent som eit svært effektivt
tiltak. Dette kan utførast i form av viltgjerde (Figur 1.3), straumgjerde basert på 6-8 straumførande
trådar (Figur 1.3), eller kombigjerde med straumtrådar over eksisterande husdyrgjerde. Veiberg
(1998) gjev spesifikasjonar og kvalitetskrav for dei ulike løysingane som kan nyttast ved oppsetjing og
ved lovnad om stønad til slike tiltak. Erfaringar tilseier at straumgjerde kan vera svært effektivt mot
beiteskader på grasproduksjon. Nærliggande areal kan få auka beitepress ved inngjerding og dette
bør det takast omsyn til i planleggingsfasen.
Frøblanding for beitetoleranse. Ulike grasartar har ulik toleranse mot beiting og vert ulikt preferert
av hjort. Kunnskapen om dette kan nyttast i utforming av frøblandingar for eng. Til dømes så tyder
forsøk på at engrapp produserer betre ved hjortebeiting enn utan, medan engsvingel, bladfaks og
fleirårig raigras alle er relativt tolerante mot hjortebeiting (Thorvaldsen 2010). Nitrogenbindande
kløver kan vera positivt for enga sin kvalitet, og kvitkløver toler beiting betre enn raudkløver. Av
frøblandingar ser Spire surfôrblanding ut til å oppretthalde god dekningsgrad under hjortebeiting
(Thorvaldsen 2010). Desse studiane tyder også på at framskynding av engfornying (dvs. kortare
intervall enn fem år) etter at hjortebeiting har redusert timoteimengda er lite kostnadseffektivt av di
timotei uansett ofte forsvinn ut av enga etter omlag tre års tid.
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Figur 1.3. Døme på inngjerding av innmark: Til venstre, viltgjerde i full høgde som er den beste
løysinga for permanente installasjonar og kostbare produksjonar der det er nulltoleranse for skade (t.d.
frukt eller i samferdsle som på bildet). Til høgre, robust straumgjerde for mobile installasjonar eller
produksjonar der kortvarige beiteskader ved straumbrot o.l. ikkje får omfattande negative
konsekvensar for produksjonen (t.d. grasproduksjon). Foto: Venstre Stein Joar Hegland; høgre)
Vebjørn Veiberg.

Endra avskyting. Reduksjon av beiteskadeproblematikk gjennom målretta avskyting, vert i dag
primært gjennomført som del av den ordinære jakta. For å vera effektiv skadereduksjon må denne
fellinga vera selektiv og treffe individ som utøver mest skade (til dømes stasjonære dyr kontra
trekkdyr) eller redusera bestandstettleiken. Gjennom tidlegare jaktstart har ein no mulegheit til å ta
ut stasjonære dyr som beiter på innmark gjennom heile vekstsesongen og unngå forveksling med
hjort som trekker. Mesteparten av dei trekkande dyra startar hausttrekket før brunsten (Mysterud et
al. 2011). Selektivt uttak av stasjonære dyr over fleire år kan redusera beiteskadeomfanget sjølv om
kunnskapen rundt effektane av dette er mangelfull. Vald med bestandsplanar og
bestandsplanområde kan velje å ha dette som ei eiga kvoteordning (avtalepunkt i bestandsplanen)
for grunneigarar med mykje beiteskader for å avlaste skadane og sikre ei form for kompensasjon.
Endra avskyting i tid og rom er ein tiltakstype som må utførast over fleire år for å få ønska effekt,
men det er ukjent kor langsiktig denne effekten vil kunne vera.
Reduksjon av bestandstettleiken vil naturlegvis lette presset på innmarka, sjølv om dei mest
attraktive innmarksareala nesten alltid vil få besøk av beitande hjort. Ved bestandsreduksjon må ein
ta omsyn til at dei fleste stadar forvaltar vi ein trekkande hjortebestand og at auka uttak i
vinterområde vil medføre tilsvarande reduksjon av bestand i sommarområda. Difor bør det vera
einigheit om slike endringar i uttak innanfor store nok forvaltningseiningar, slik som større
bestandsplanområde eller ved interkommunale samarbeid. Einigheit er også premissa for å realisera
endringar.
1.5.2. Kortsiktige og punktmessige tiltak for å redusera beiteskader på eng
Straumgjerder med ca. 6-8 straumførande trådar (sjå Permanent inngjerding), kan også nyttast som
mobile gjerder for mindre nysådde felt. Etter den første kritiske fasen kan gjerdet flyttast til andre
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nysådde felt. Det bør stillast krav til kvalitet også på slike mobile gjerder for å unngå at dyr kan setja
set fast i slike.
Husdyrbeiting og gjødsling. Erfaring tilseier at hjorten unngår dyrka mark som er nytta av husdyr,
først og fremst fordi beitekonkurransen aukar og mulegvis fordi lukt, avføring og andre årsaker
endrar preferansen hjorten har for eit område. Det store samanfallet i diett mellom sau og hjort
(Mysterud 2000) fører til at hjorten får mindre prefererte planter å beite på i sauebeita område. Ved
å utnytte beitearealet som ligg rundt grasproduksjonar eller drive tradisjonell vår- eller haustbeiting
av slåtteenga kan ein potensielt sett redusere mengda hjort som oppsøker innmark. Spreiing av
husdyrgjødsel kan også ha ein kortvarig effekt på hjorten sin bruk av innmark.
Felling av dyr som forårsakar beiteskade har vore mykje nytta i hjorteforvaltninga tidlegare, men
lovverket er no innskjerpa slik at hjortevilt som oppheld seg på «ueigna» stad primært skal takast ut
gjennom jakt. Skadefelling skal såleis berre skje dersom relevante førebyggande tiltak har blitt
gjennomført (jf. Forskrift om felling av viltarter som gjør skade les forskrifta på lovdata.no). Relevante
tiltak vil i denne samanheng seie endra avskyting, inngjerding o.l. (Tabell 1.3). Ved eventuell bruk av
skadefelling bør ein, mellom anna, ta omsyn til kalvingstidspunkt og kalven sin åtferd i forhold til
mora. Dette inneber at skadeløyver på mordyr om sommaren fortrinnsvis ikkje bør førekome.

1.6. Beiteskader på hagebruk
Frukt, bær og andre hagebruksvekstar er næringsrike planter som ofte har dårleg vern av vekstpunkt
og anna verdifullt plantevev vinterstid. Beiteskader på desse vekstane får raskt store økonomiske
konsekvensar, og inngjerding har allereie blitt praktisert innan desse næringane i lang tid.
1.6.1. Langsiktige og strukturelle tiltak mot beiteskade frukt, bær m.m.
Inngjerding. Inngjerding er det einaste tiltaket som fungerer effektivt over tid for intensive og
verdifulle dyrkingar med lite beitetoleranse. I frukt- og bærproduksjon, der omløpstida på
produksjonsplantene er relativt lang, bør permanente gjerder nyttast (sjå også Permanent
inngjerding). Gjerda bør primært basera seg på viltnetting og ha gode stolpar og byggast etter høge
kvalitetskrav (sjå Veiberg 1998 for bruksrettleing og alternativ).
1.6.2. Kortsiktige tiltak mot beiteskade frukt, bær m.m.
Straumgjerde. Eit viktig argument for å unngå bruk av straumgjerder ved frukt- og bærproduksjon er
at dei økonomiske konsekvensane ved eit straumbrot kan vera store. Straumgjerde kan likevel vera
aktuelt for å verne om ikkje-permanente hagebruksproduksjonar i vekstsesongen. Dersom ein har
nok trådar (>5) og satsar på solcellebasert elektrisitet som er robust mot straumbrot så har slike
løysingar vist seg effektive for å redusere skader på åker (Johnson et al. 2014).
Skremsel. Bruk av lyd, lukt eller visuelle effektar har i varierande grad blitt nytta som skremselstiltak
både mot hjortevilt og fuglar for å redusere omfanget av beiteskader. Gasskanoner, dokker, lukt av
rovvilt eller folk mv. er nokre eksempel på dei verkemidla som har blitt prøvd ut. Ein fellesnemnar for
slike tiltak, er at dei har relativt kort verketid sidan hjorten raskt blir van med dei ulike
skremselsmidla (Massingham Hart 2005, Langbein et al. 2011). Av denne grunn lyt ein anten variere
mellom dei ulike tiltaka eller plasseringa av dei for å oppretthalde skremselseffekten over tid.
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Skadefelling. Dei økonomiske konsekvensane ved beiteskade på denne type produksjon kan vera så
stor at skadefelling kan rettferdiggjerast, men før skadefelling skal «.eier, bruker eller rettighetshaver
i rimelig utstrekning å forsøke andre tiltak for å avverge skader» (jf. Forskrift om felling av viltarter
som gjør skade, les forskrifta på lovdata.no). Sidan erfaringa tilseier at det berre er inngjerding som
hjelper så bør eventuell skadefelling følgjast opp med krav og stønad til langsiktige tiltak i form av
viltgjerde (sjå også Permanent inngjerding). Ved eventuell bruk av skadefelling bør ein, mellom anna,
ta omsyn til kalvingstidspunkt og kalven sin åtferd i forhold til mora. Dette inneber at skadeløyver på
mordyr om sommaren fortrinnsvis ikkje bør førekomme.

1.7. Hagehjort
I periodar av året då beitetilbodet i utmarka er dårlegast (primært vinter og vår), kan hjortens
fødesøk resultere i besøk i hagar, kyrkjegardar o.l. Slikt kan ofte resultere både i stor irritasjon hjå
grunneigarane men også auka trafikkfare i dei aktuelle områda. Hagehjort er eit spesialtilfelle som
har mange fellestrekk med konflikten mellom hjort og jordbruksinteresser og på tiltakssida gjeld difor
mykje av det same som ved vern av ulike jord- og hagebruksproduksjonar (Tabell 1.3.). Elles er
kunnskapen rundt denne konflikten stort sett erfaringsbasert, både munnleg og skriftleg, og sjeldan
basert på grundige studiar.
1.7.1. Tiltak for å redusera problem med hagehjort
Inngjerding. Dette er det einaste sikre tiltaket, som ved dei fleste arealbrukskonfliktar. Både
viltnetting og straum kan fungere mot hjort i hagar (Tabell 1.3). Inngjerding kan også avgrensast til å
gjelde berre dei mest skadeutsette vekstane, til dømes små innhegningar.
Tildekking. Dette er ein slags småskala versjon av inngjerding. Beiteutsette vekstar som roser,
busker, jordbær og andre lågtveksande planteslag kan ein dekke til med fiberduk, spesialtilpassa nett
eller poser, og dette kan også vera ein måte å verne vekstpunkta på større tre. Ein kan også dekke til
stammer på tre med plast- eller metallnetting for å hindre barkgnag. Slike tiltak kostar mindre og har
færre estetiske konsekvensar enn inngjerding, men krev at ein set i gang tiltaket til rett tid i forhold
til når på sesongen problemet oppstår.
Planteval. Nokre planter er mindre attraktive for hjort enn andre fordi dei har spesielle stoff i
plantevevet eller utsondrar lukter, men preferansen hjorten har for hageplanter har vist seg å vera
ulik for ulike stader og i tillegg endra seg over tid (Massingham Hart 2005). Rododendron og sterkt
luktande urter er nok relativt trygge planteval, men elles gjeld kunsten å utforske sjølv.
Skremsel. Skremsel gjennom lyder eller kjemisk krigføring o.l. (sjå også 1.6. Hagebruk og Tabell 1.3.)
er eit av dei hyppigaste utprøvde tiltak mot vilt i hagar. Det finst mange kjemiske stoff, såkalla
«repellentar», som lovar å kunne verne dine hagevekstar mot hjortevilt. Desse har ofte vist seg å ha
kortvarig eller ingen effekt (Massingham Hart 2005, Johnson et al. 2014). Det skader ikkje å prøve
slike løysingar (i tillegg til eigne «kjerringråd»), men forvent ikkje at effekten vert langvarig.
Bedøving og fangst til oppdrett. Særskilt tiltak ved ekstraordinære situasjonar i hagar og gravplassar.
Kommunen kan med heimel i Naturmangfaldlova §18 gje løyve til uttak av hjort for «å avverge skade
på avling, husdyr, tamrein, skog, fisk, vann eller annen eiendom» og «for innfanging til lovlig
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oppdrettsvirksomhet» (les lova på lovdata.no) og § 9 i Forskrift om innfanging og innsamling av vilt
for vitskapelige eller andre særlige formål regulerer dette meir i detalj (les forskrifta på lovdata.no).
Ein kan då t.d. inngå samarbeid med lokale hjorteoppdrettarar for å ta ut kalvar nær busetnad som
kan vera aktuelt i bustadområde eller på gravplassar med systematiske problem med beiteskader o.l.
Kommunen kan berre gje løyve til fangst av hjortekalvar for oppdrett så lenge oppdrettet ligg i same
kommune som fangstsstaden. Dersom eldre dyr skal fangast inn, og dyr i andre kommunar enn der
hjorteoppdrettet ligg, må søknaden stilast til Miljødirektoratet som handsamar dette etter same
forskrift (§ 9 og 10 i forskrifta). Erfaringa tilseier at direktoratet berre vil kunne godkjenne slike uttak
dersom dette er planmessig. Norsk Hjortesenter har positiv erfaring med slike uttak, m.a. gjennom
bedøving av 16 hjortar i hagar i Florø by vinteren 2012 (les meir på hjortesenteret.no).

1.8. Hjort og biologisk mangfald
Beitepåverknad på biologisk mangfald er ein samansett problemstilling, og som med andre
miljøpåverknader på eit økosystem så vil det vera både vinnarar og taparar (Hegland and Rydgren
submitted manuscript). Sidan dette er ei kompleks problemstilling, med til dels liten systematisert
kunnskap og få studiar å vise til frå Noreg. Nedanfor gjer vi ein liten oppsummering av de studiane og
kunnskap vi har frå Noreg:
Fleire treslag som hjorten beiter på, spesielt rogn, kan få problem med å vekse seg store, men
overlever beitinga så lenge dei når ei viss kritisk høgd (Speed et al. 2013). Generelt sett er det
vedaktige vekstar som tapar kontra planter i feltsjiktet, slik som urter, bregnar og mosar som vinner
(Hegland and Rydgren submitted manuscript). Det er likevel verdt å merke seg at data frå
Landskogstakseringen tyder på at skogbruksaktivitet og storskala endringar i skogbildet er ein større
trussel mot viktige beiteartane rogn, osp og selje enn beitinga til hjorteviltartene våre (Solberg et al.
2011). Av dei vanlegaste lauvtrea våre på landsbasis (dunbjørk, gråor, rogn, selje og osp) er det berre
osp som er i ein tilbakegang. Hovudårsaka til denne tilbakegangen skuldast mest truleg elgbeiting
(Solberg et al. 2012). I kontrollerte forsøk på Svanøy i Florø kommune i Sogn og Fjordane er alle
lauvtreslag i høgdeklassen 50 til 200 cm i tilbakegang ved aukande hjortebeiting (Hegland and
Rydgren submitted manuscript). Dette tyder på at også hjortebeiting kan ha vesentlege lokale
effektar på vekstvilkåra for mange treslag. I tillegg til plantene sjølve kan organismar som lever av tre
og buskplantane også få reduserte bestandar og slik som virvellause dyr som lever i og på blåbærlyng
(Hegland et al. 2005, Melis et al. 2006). Kunnskapen rundt dei påfølgande økologiske konsekvensane
av dei tettleikane vi har av hjort i Noreg er enno mangelfull.
Når det gjeld planterikdommen kan endringane ofte vera ganske små i den typiske hjorteskogen
(Speed et al. 2014). Hegland mfl. (2013) fann likevel at hjortebeiting i blåbærfuruskogen auka
artsrikdommen av planter slik at planterikdommen var lågast ved lite beiting og høgast ved naturleg
høgt beitetrykk. Denne samanhengen skuldast sannsynlegvis at det blir plass til fleire artar av urter,
bregnar og mosar når ein del av treslaga blir fjerna eller redusert gjennom vinterbeiting (Hegland et
al. 2013, Hegland and Rydgren submitted manuscript).
Hjorten beiter gjerne på ulike treslag (Austrheim et al. 2008) særleg om vinteren, og ein kan difor
forvente at ein del treslag blir negativt påverka av hjortebeiting. Edellauvtre har ofte svært
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næringsrik bark og står høgt på lista over prefererte planter for alle beitedyr. Mange stader i Møre og
Romsdal og Sogn og Fjordane har ein stor del av trea i edellauvreservat blitt utsett for barkgnag av
hjort (Michaelsen et al. 2009). Sjølv om skadeomfanget er høgt og ganske godt dokumentert er det
lite kunnskap og oppfølging av dei bestandsmessige konsekvensane, t.d. gjennom demografiske
studiar som inkluderer overleving og rekruttering av tre. Manglande rekruttering er sannsynlegvis ei
av dei største utfordringane ved vedvarande hjortebeiting på landskapsskala. Rekruttar av
edellauvtreslag er kjent som svært næringsrike og oftast lite motstandsdyktige mot beiting (Gerhardt
et al. 2013), men ved gunstige forhold kan rekrutteringa likevel vera så god at hjortebeitinga ikkje får
bestandsmessige konsekvensar (Figur 1.4.). I ei nasjonal kartlegging av haustingsskogar vart
beiteskader og hjortegnag berre nemnt i eit fåtal av lokalitetane (Jordal and Bratli 2011) noko som
sannsynleggjer at problemet er av lokal art. Kunnskap tilseier at barkgnag på store tre først og fremst
skjer i vintrar med mykje snø (Thorvaldsen et al. 2010). I tillegg til beiteskader på vanlege edellauvtre
kan også spesielle førekomstar av kristtorn, barlind og andre sjeldne treslag vera verdt å overvake. Ei
undersøking frå 2005 frå Hordaland, Agderfylka, Telemark og Vestfold tyder likevel på relativt lite
beiteskader på desse sjeldne treslag (Eriksen 2006), men dei kontrollerte beiteforsøka på Svanøy
syner at kristtorn får noko redusert førekomst ved auka beitepress (Hegland and Rydgren submitted
manuscript).
Vern av enkelttre. Spesielt alm ser ut til å vera utsatt for barkgnag og kan bli ringbarka, medan t.d.
ask ser ut til sjeldan å bli barka like mykje (Michaelsen et al. 2009). Ved å setja inn ressursar mot
viktige enkelttre kan ein sikre effektiv vern mot barkgnag og sikre tre som kan spre frø og sikre
framtidig rekruttering. Eit effektiv tiltak for å verne stammen er å bruke ei form for netting rundt
nedre del av stammen. Det er viktig at nettingen ikkje inneheld metaller som kan vera negativt for
lav- og mosefloraen, men ulike former for plastnetting kan nyttast så lenge desse ikkje påverkar
lokalklima eller lystilfanget til stammen for mykje (Oishi 2011).
Inngjerdingar. Andre land der det er vanleg med hjortedyr vert ofte store eller små inngjerdingar
nytta for å sikre rekruttering av viktige treslag. Nokre stader kan slike inngjerding vera aktuelt for
større område, men dette vil påverke den naturlege dynamikken i eit område. Ein kan også tenke seg
fleire og mindre (t.d. 20 × 20 m) innhegningar i verneområde for å sikre at bestandet får noko
gjenvekst gjennom etablering av unge tre samstundes som «naturen går sin gang» med hjortebeiting
som ein del av den naturlege dynamikken også i verneområde.
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Figur 1.4. Barkgnag på ung ask i
ungt bestand dominert av ask.
Rekruttering og overleving i dette
området i Kaupanger er god trass
gjennomgåande høgt beitepress på
dei unge asketrea. Foto. Stein Joar
Hegland

1.8.1. Tiltak spesifikt mot beiteskader på edellauvskog
Edellauvskogar er kjent for å vera relativt sjeldne i Noreg, men innehalde stort biologisk mangfald.
Bruk av ressursar for å verne verdiane i desse skogane kan difor seiast å vera forsvarleg i ein
forvaltningssamanheng. Fleire tiltak som er nemnt under skogbrukstiltak og andre kategoriar av tiltak
kan vera aktuelle for å verne edellauvtre.

1.9. Andre arealbrukskonfliktar
Det er ei mengde med andre konfliktar som på ein eller annan måte er knytt til hjorten, enten der
hjorten eller andre samfunnsinteresser kan vera skadelidne. Her vil vi berre kort beskriva kva andre
konfliktar som finst, utan at vi går i djupna av desse. For nokre er omfanget av konflikten lite kjent
medan ein del av dei andre konfliktar er utanfor det vi reknar som formålet med denne handboka.
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Moderne friluftsliv og hjortens leveområde. Jakt i ulike former har vist seg å ha potensiale til å
innskrenke eller endre bruk av leveområde og påverke åtferda til hjorten i andre delar av verda
(Sunde et al. 2009, Ciuti et al. 2012a). Under norske forhold med vår topografi og dei jaktformar som
vert nytta kan ein rekne med at dei negative effektane er mindre, men at intensiv drivjakt med hund
eller folk kan påverke hjortens bruk av leveområda.
Det er kjent at villreinen sitt habitatbruk kan bli negativt påverka av fjellturisme som turstiar i
kalvingsområde og moderne friluftsliv som t.d. kiting. Effekten av kiting på reinsdyra sin åtferd er
sterk samanlikna med forstyrringa frå skigåing, og har difor eit potensial til å innskrenke leveområda
til villreinen (Colman et al. 2012). I Noreg har det elles vore mykje fokus på hyttebygging som kan ha
store konsekvensar for villrein, men der konsekvensane for skoglevande hjortevilt som hjort både er
mindre kjent og karakterisert som mindre alvorleg (Taugbøl et al. 2001). I forhold til villrein fins det
også dømer på konfliktar knytt til turistforeininga sine merka stiar og villreinen sine kalvingsområder.
Når det gjeld skoglevande hjortevilt så er det konfliktpotensiale i forholdet mellom nye
formar for friluftsliv med høgare fart og mange brukarar over store areal, som t.d. terrengsykling, og
hjortens arealbruk. Her handlar det om forholdet mellom allemannsretten og viltet sitt leveområde
på same måte som konflikten mellom turaktivitet i villreinen sitt rike. Konflikten kan også vera knytt
til at jaktnæring kan bli skadelidande ved stor utfart av syklar i utmark. Vi har enno lite kunnskap om
slike konfliktar.
Privatrettslege tvistar. Jaktretter og jaktinstinktet kan ofte skape ueinigheit mellom ulike interesser.
Grensetvistar og vegtvistar er ganske vanleg og blir ofte enno viktigare dersom jaktrettar er involvert.
Desse sakene skal bli løyst gjennom jordskifteretten og jaktrettsspørsmål er ofte ein del av både
konfliktar og løysingar i slike saker.
Hjortejegerar versus andre naturbrukarar. Dei fleste hjortejegerar driv jakt enten på innmark eller i
terreng der få andre ferdast. Det går likevel ikkje eit jaktår forbi utan at det i lokale media eller i
rikspressa kjem opp hendingar der jegerar og andre naturbrukarar kjem i konflikt. Det kan kome av
manglande respekt for human jakt-prinsippet, skyting mot vilt utan sikker bakgrunn som skaper
farlege situasjonar for andre, trugande eller uhøfleg åtferd ovanfor andre o.l., men også ein ulik
oppfatning av korleis naturen skal nyttast. Desse problema bør vera ei utfordring for
jegerorganisasjonane, men sidan jegerar spelar ei såpass stor rolle i hjorteviltforvaltninga så er det
også viktig at private og kommunale forvaltarar set eit fokus på jegeretikken og at ein nyttar
ressursar lokalt til jaktoppsyn under hjortejakta og til å drive informasjons- og/eller dialogarbeid.
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Visar til utlagte reguleringsplan Kjerringsund (ny veg mellom Gossen og Oterøya)
Har følgjande merknad til reguleringsplana, teikningnr.: C210:
Gang og sykkelveg 9 (SGS9) som kjem frå Falkhytten må vidareførast langs Hjertvikvegen, slik at gangveg
i denne reguleringsplana heng saman med Reguleringsplan Barnebo barnehage (Aukratun). Her er det
teikna inn gang- og sykkelveg til grensa til Reguleringsplan Kjerringsundet.
Aukraskogen, Aukrahallen, «Hekseberget» (Vasstårnet) m.fl. er mykje brukte turmål for barnehagen. Det
er viktig at trafikktryggleiken er best mogeleg når barnehagen er ute på tur.
Fullstendig gangveg mellom Barnebo barnehage og turmåla er eit godt trafikktryggingstiltak.
På sikt flyttar storbarnavdelingane til Barnebo også innover, noko som medfører meir biltrafikk og meir
enn dobling av mjuke trafikantar på tur i dette området.

Mvh
SISSEL OLIV GARSETH Styrar Barnebo barnehage
_________________________________________
Telefon direkte 71 17 14 40
Mobil 906 044 59
Telefon sentralbord 71 17 15 00
Postadresse Aukraringen 25, 6480 Aukra
www.aukra.kommune.no
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Merknad

til reguleringsplan

for Kjerringsundet,

br uiginn

Som næraste naboar til bru og ny veg reagerer vi no kraftig på
"''
gjort i planene og vi seier oss sterkt ueinig i plana slik som den no ligg føre.

i
-::f~~`-f~`~'

Vi vart i utgangspunktet presentert for ei bru som kom lavt innover mot land og
fulgte landskapet om lag slik som landskapet er i dag der den nye vegen ikkje
var høgare i terrenget når den traff dagens tangeveg enn høgda på tangevegen
slik som den føreligg i dag. Kryssløysinga var ei rundkjøring som skulle fungere
som adkomst for oss bebuarar i bygda.
Endringa som har kommet viser ei høg fylling frå sjøen og langt innover land,
og Tangevegen er no lagt under den nye vegen. Adkomsten til og frå bygda vår
er fjerna frå plana.
Endringa vil i praksis føre til at vi som bur i dei næraste husa får ein «vegg» å
sjå inn i. Vi vil miste utsikt og sol, og forringelsen
enorm.

av vår livskvalitet vil bli

Dette kan ikkje Aukra Kommune meine for alvor at dei vil utsette oss

for, når det finns andre altemativ som vi ser på som mykje betre for oss.

Viser til planbeskrivinga frå Rambøll pkt 6.8 som omhandlar arkitektoniske
vurderingar.

j

Sitat frå s34:

«Ved planlegging og bygging av ny veg og bruer mellom øyer og holmer i et slikt unikt
landskap er det viktig å ha i minne de store verdier dette landskapet har for
lokalbefolkning .......... . .

Vidare står det på s. 35:
«På Otrøya vil det bli en skjæring mot vest som søkes minimalisert og på Aukratangen
bør fyllinger minimaliseres. Spesielt er det viktig at synslinjer øst- vest på Aukra ikke
hindres eller at det oppstår unaturlige voller i landskapet. Fyllinger må derfor være
lave, ha slake skråningsfall og bli oppfattet som naturlige terrengformasjoner,
som
landtunger ut i fjorden.»

Vi ser av plana at vegen leggjast fint inn i terrenget på alle holmar frå Midsund
og over til Gossen, men når prosjektet nærmar seg Aukratangen så vert ikkje
desse flotte ord og visjonar lenger ein realitet. Vegen oppover frå fjøra og opp
på bakken på Aukratangen vert den biten av prosjektet som er desidert dårlegast
utforma, her er ikkje vegen tilpassa terrenget- den er derimot bygd opp med ein
høg voll. Denne løysinga kan ikkje vi godta då det fører til fleire ulemper for
oss enn det som er nødvendig for å få realisert prosjektet.

i / ,>x
Eit av argumenta som det vart peika på i møtet med oss bebuarar 26.01 var at
denne nye løysinga var billigare enn den førre. Er det då slik å forstå at det er på
Aukratangen kor vi har heimane våre det skal sparast ? På den andre sida så er
det lagt til rette med parkeringsplassar og rasteplassar for forbipasserande og
turistar både på Flatholmen og på Midsund-sida av brua. Kanskje det hadde tatt
seg betre ut å spare inn på slike ting som ikkje er nødvendig.
Når det gjeld tilkomst til vegen for oss på Tangen så hevdar prosjektleiar i
Rambøll pr epost at endringa som er gjort med tanke på adkomst er gjort i
samråd med Aukra Kommune og at bygda vil være best tent med ikkje å ha ei
påkobling her. Er det Kommunen som ikkje unner oss ein tilkomst til vegen når
det er det vi ønskjer ? Det vert også hevda at ei avkjøring på Tangen vil føre til
meir trafikk og støy i området. Denne påstanden er vi ikkje einig i, ikkje så
veldig mange andre enn dei som skal til Tangen kjem til å køyre av her. All sunn
fomuft for oss som er lokalkjent i området tilseier at trafikken både bortover mot
Reset/Hjertvika og andre vegen mot Aukrasanden vert mindre. Dette fordi at
også vi på Tangen får køyre rett inn på hovudvegen om vi skal utover på Gossen
eller innover til byen, i tillegg så fell fergetrafikken vekk.
I møtet med Kommunen kjem det derimot argument frå planavdelinga i Aukra
Kommune om at fergetrafikken frå Midsund kjem til å gå over Gossen i ein
anleggsperiode ettersom prosjektet over Kjerringsundet skal stå ferdig før
Møreaksen. Prosjektleiar for E39 Romsdalsfjorden/Møreaksen, tilbakeviser
desse påstandane. I ein epost datert 17.12.15 frå vegvesenet står det som følger:
«Jeg kan avkrefte at fergesambandet Solholmen-Mordalsvågen
berøres av bygging av
bru over Julsundet! Derimot har vi sagt at det i en kortere periode ikke blir åpent for
skipstrafikk gjennom Julsundet grunnet sikkerhet.....»

I samme epostkorrespondanse stadfestar Statens Vegvesen at trafikken til
Midsund vil gå over Solholmen —Mordalsvågen under heile byggeperioden av
Julsundbrua. Vi finn det derfor merkeleg at planavdelinga kjem med slike
uttalelsar når dette ikkje er fakta. Planavdelinga kjem og med ei rekkje andre
påstander som ikkje er dokumentert, ting som vert hevda i eit bebuarmøte bør
være basert på fakta og kunne etterprøvast.
Å få ein sterkt traffikert veg lagt rett framfor og opp og inn imellom husa våre
opplevast som dramatisk med tanke på endringar som skjer i form av trafikk og
støy. Vi på Tangen har sjønære tomter med flott utsikt og vi har valt å busette
oss her fordi det er stilt og fredelig her. No når Aukra Kommune vel å legge
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fastlandsløysinga rett forbi heimane våre, så hadde vi forventa at vi ville bli
betre ivaretatt av Kommunen, men vi opplever no at vi ikkje vert høyrt med våre
innspel og ønskjer.
Vi ber om at det vert utarbeida eit forlag til løysing som er til å leve med for oss
næraste bebuarar på Tangen. Vi meiner at den nye vegen frå fjøra og innover
land bør leggjast så lavt som muleg i terrenget og ikkje verte høgare når den
kryssar dagens tangeveg enn høgdenivået slik som tangevegen er i dag. Vi
ønskjer ei vanleg kiyssløysing samt at den innteikna omlegginga av vegen ned
og rundt eigedom 1/48 vert fjema. Kryssløysinga kan leggast der Tangevegen er
i dag.

Avs: bebuerar på Tangen som vert næraste naboar til bru og ny veg:

'/é/fuzz/M

(if

*3!

/f
f

“År

(ICQ-wii `/

N, ,

I

/7
/

:JOA/AA

.l

1,,

‘\ckLc~“*/\

V,

4‘ .r »l«./

*

_,

‘$4 L.(

t

/71" "/A)L"7/_1»

Jfi./V;//

' ~ 4/

f (/5

å
I

f..

Lug- A ,,Vb,«_

.X/'iJ/m.

MW?

9é//‘é57 Q

‘T’

^

_

",)'.u1.;~1L..n
r.;;:\«__:Su\
r
.fa

_' _. _

p ‘-- 3 . "å )

"1

-_(\‘r-~,([l

-J

(5(Lv 7(/[E

f

ll

f*

,’__

-,

1-5. ¢~,"\‘..—-,
_

M

M\3'w\ ~\
l‘>"3fl)

il

‘V;-<A\\C:v
T“LD..’\'\Cckfl>x{K b.’ LXI:

r(}.('

/U

L.

' /if

;\_I.,. _

LL

i

'

`,L/\^

vw

' '_.;;-qy’,

/I

.

'¢/- f

i

I

I

i:

p

Ii)

i,\;77}f1,)y3~.
ja L/2 fl?.d å' /M”;
\

"

'.L-""“-/*~

.

x.

j

/’fl{/75%}/11'w.7:{_x
utt cflga,
.
bli/J
f/

VU

._ 1/ '

íÁ/f

[,7

iii»_»

*'_.;y 1.I A;

lø / Z “IJ LU”

Oi.

i -l/l '_ -_,L’{\.J~ ”i
_

/'é"~

I!

.

’«

,

ft/f-fl/“i
f” klaff '~`f`f'ff^f>l*
';>_/,.’./Z
'
-V‘

«fv

f, [1 LbI’L;
,L

./.77 .

/ ;//W777,U’“”/”_*
«i I/»»4 ”filial
"/

-

‘x .

eawott

\/'

“i

NL

.

I

,

.`

.

Açuyitafl

.l

\ j -(a.(

--

‘ /”/‘~

/f

ligg.

/’,«n/»/my,‘

1/.)

I lèCçkgfllç

Aukra 14.02.2016

Aukra Kommune

r_._...-_.-.-. _..‘.,
l
-««';..&~.,/.x

'

Plan og Forvaltning,
Aukraringen

25

'i :3,/“»,.a,N~
H ami,

\
,

.............. i

Flate

5430Aukra
å T'W_',;.
Deres ref: Regulering Gossen-Otrøya

Saksb.:

Sambandet fra Kjerringsundet AS
Kommentar til reguleringsptanen

for stykket Tangen-Hukkelberg.

Planen viser at vi må til Hukkelberg for à komme inn på veien som går frå Gossen til Otrøya. Dette
virker bakvendt og feier at bygda blir liggende i ei bakevje.
Vi må ha mulighet å komme Ennpå veien inne på Tangen. Turistene som vil til Gossen Feriesenter
må ha muiighet å kunne ta av så snart dei er kommet til Gossen. Deter ogso under planlegging
hotell og badeiand i området for Gossen Feriesenter. Antallet turister vil auke betraktelig tror eg,
siden kronekursen er lav og store uroligheter i midtøsten
Rundkjøringen bør flyttes ned til sjøen inne pà Tangen og vegen mot Breivik bør utbedres. Kansje
den kan brukes som hovedveg inn på brua. Dersom en kunne gått for den løsningen så ville alle hus
på Tangen bli spart og likeså huset i krysset pà Hukkelberget.

Edvin Magne Nybø
Gossen

Feriesenter

Tangevegen 228
6480 Aukra
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Deres ref: ReguleringGossen-Otrøya

Saksb.:

Sambandet fra Kierringsundet AS
Kommentar til reguleringsplanen for stykket Tangen-Hukkelberg.
Det er anlagt turstier i området Aukraskogen - Berghaugane - Hallingshaugen. Disse stiene er meget
populære og brukes av folk fra hele Gossen.
Viltràkket fra Aukraskogen går ogso i dette området.
Veien er inntegnet midt i dette området med kraftig skjæring i landskapet ned mot Tangen. Veien
bør gå i tunnel fra Tangen og opp i terrenget ovenfor. Veien bør ogso gå i tunnel oppe ved
Berghauane for å få fri ferdsel på stiene.
Det må ogso være en tunnel for å ta vare på vilttråkket som går i dette området.
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REGULERINGSPLAN

KJERRINGSUNDET

- HØRINGSUTTALELSE

I møte 19.01.2016 behandlet styret i Gossen jaktvald reguleringsplanen for
Kjerringsundet. Styret gir sin tilslutning til den uttalelse som tidligere er gitt av Aukra
Jeger- og Fiskerforening. Styret savner i utredningen er bredere vurdering av hvilke
konsekvenser inngrepet i naturen/terrenget
kan få for viltet i den sør vestlige delen av
Gossen. Styret vil spesielt peke på at vegtraseen griper inn i oppholdsområder for
hjort/rådyr, den krysser tre trekkruter for hjort, den kan påvirke trekket ev hjort fra
Otterøya til Gossen og den kan muliggjøre inntrenging av uønsket rovvilt til Gossen,
f.eks. rev.
Styret gjorde enstemmig

slikt vedtak:

1. Styret i Gossen jaktvald har behandlet utredningen om bru over
Kjerringsundet og gir sin tilslutning til uttalelsen som er gitt av Aukra JFF i
saken. Styret ber om at det blir vurdert hvilke tiltak som kan iverksettes
for at bruprosjektet får minst mulig negative konsekvenser for viltet
generelt og for hvortevilt spesielt.
2. Styret er av den oppfatning at bruprosjektet kan åpne for tilsig av uønsket
rovvilt til Gossen, f.eks. rev. Styret ber vurdert om en ved etablering av

fysiske hindre kan unngåen slik utvikling.
Styret i Gossen jaktvald ber om at en vurdering
inn som en del av reguleringsplanen.

av de punkter som her er påpekt blir tatt

Vennlig hilsen
Jon Oskar
Ieder

Æ
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Du journalf rer?
Fra: Ivar Tangen [mailto:ivtano@online.no]
Sendt: 1. februar 2016 13:03
Til: G�ncz Geir
Emne: Re: VS: detaljplan for "Kjerringsundet"
Ang. Kjerringsundet. Jeg personlig er imot at det skal v�re en "rundkj�ring" p� Tangen i
forbindelse med bruprosjektet. Jeg mener det er helt un�dvendig og det v�rt i tillegg en
merkostanad p� prosjektet. Har sett p� "tegningene" og er forn�yd med de. Mvh. Ivar Tangen

Den 10.12.2015 10:05, skrev G�ncz Geir:

Fra: G�ncz Geir
Sendt: 10. desember 2015 09:57
Til: fraleksa@online.no; c_raknes@online.no; art-soe@frisurf.no; marygro@online.no; hanotte@online.no; asviken@online.no; jon_reset@hotmail.com; kare-we@online.no;
kjeaaget@online.no; bjarrak@online.no; go.tangen@outlook.com; ivtano@online.no;
ivtan@online.no; john@edvardsen.com; lissra@online.no; mayliss_nilssen@hotmail.com;
proberts@online.no; aash-tan@frisurf.no; Rognskog Rita
Kopi: Rimstad Ingrid Hus�y; Riksfjord Bernhard
Emne: detaljplan for "Kjerringsundet"
Det er innkalla til ekstra m�te i Drift- og arealutvalet den 16.12.15 for � handsame
h�yringsutkast for detaljplan for ny veg mellom Gossen og Oter�ya ,
�Kjerringsundsambandet�.
Innstillinga inneberer � legge plana ut til offentleg h�yring fram til 15.02.16.
Lenke til m�teinnkallinga p� heimesida: http://www.aukra.kommune.no/offentlig-mote-driftog-arealutvalet-16-12-2015.317348.nn.html?moteid=245.ee33455b8e
Trykk p� �m�teinnkalling� og p� �PS 53/15� for � f� fram dokumenta i saka.
I uke 2 i januar vert det organisert eit bebuarm�te for gjennomgang av plana. N�rare
informasjon omkring dato og det praktiske rundt bebuarm�tet vil kome i eiga melding.
Dette til orientering.
GEIR J. G NCZ Kommunalsjef
_________________________________________
Telefon direkte 71 17 15 06
Mobil 979 87 909
Telefon sentralbord 71 17 15 00
Postadresse Aukraringen 25, 6480 Aukra
www.aukra.kommune.no

Logo som gif for web
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Aukra Kommune

Vedrørende planarbeidet vil vi bare få si at vi er «fornøyd" med planen som ble oss forevist i møte på
kommunehuset 26.01.2016.
Det å utelate rundkjøring gjør at færre blir berørt, mindre inngrep i nabolaget og mindre traffikk på en allerede
utsatt vei.
Mvh
Tangevegen 96
Kjell Åge Tangen
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Til Aukra kommune - lnnspill til reguleringsplan for Kjerringsundet og vei til
Hukkelberget.
1. Dere må sjå på høyden innover land på Tangen. Da den i reguleringsplanen er so høy,
at det vil gå utover utsikt, livskvalitet og landskap. For oss som bor på Tangen er alt
dette viktig, Det er pga av utsikt, landskap og sjønærhet at vi bor her. Å dette meiner
jeg at dere må ta hensyn til.
2. Det er også et stort ønske om å få av og på kjørsel i fra tangevegen til den nye vegen
som kjem fra kjerringsundet til hukkelberget. Da det er en selvfølge når vi nesten bor
på den nye vegen.
3. Jegser heller ikke noen plan for den fine turstien fra aukraskogentil Berghaugeneog
rundt Hallingshaughåla. Hva kommer dette av? Dette er den mest populære turstien

på øya Gossen,den blir brukt av folk i breivik krets og folk ellers på Gossenog mange
fra fastlandet. Den er faktisk ikke nemd. Ønsker dere ser på dette, da vi ønsker å
fortsatt ha den. Jegtenker at det er mange med meg som meiner det samme. Den er
viktig for svært mange både for eldre, uføre og folk flest.

Mvh May LissB Raknes
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Pete Roberts
Tangevegen 143
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Aukra kommune
Aukraríngen 25
6480 AUKRA

Attn: Geir Göncz

Merknader til pIanforsIaL

- Kryssing av Kierrinsundet Aukra - Midsund

Jeger bosatt i Tangenog anser Norge for å være den vakreste landet i verden. Jegforstår at tid kan ikke
stå stille og infrastrukturprosjekter er nødvendig. Pånasjonalt og regionalt nivå, er
infrastrukturprosjekter

designet for å passe så godt som mulig med miljøet og lokal natur.

Kjerringsundet er en privat prosjekt drevet av lokal næringsliv virksomheter/politiker

og skal være privat

finansiert. Fokusfor prosjektet siden årsskifte 2014/2015 er for å finne den billigste løsningen med ingen
respekt for det lokale miljøet.

Prosjektet vil føre til uopprettelige ødeleggelseav den øya kjeden og havbunnen mellom Aukra og
Midsund og fører til en jevn urbanisering av en rolig samfunn som allerede har gitt opp 10% av det

området til industri.

Jeghar studert planene tett med en sivilingeniør og såkalteTown and Country Plannersi Storbritannia og
sendte YouTube-videoen til flere miljøgrupper. Basert på deres kommentarer og min egen, jeg er sterkt
imot prosjektet og presentere detaljerte innvendinger som følger:

PROTEST1

Den planlagte traseen over Kjerringsundet er naer et beskyttet korallrev. Jeg protesterer på grunn av
miljøhensyn til risikoen for skade på korallrevet under utfylling av tunnel massen ved uhell eller
forurensing fra små partikler som kan drive over rev. Rambøll vurderer denne risikoen som middels.

Dette er helt uakseptabelt og ruten bør endres for å unngå risiko for skadepå rev.

Kilde: Rambøll ROS 2015-09-15
Alle korallrev i Norge har et genereltvern
som gjor pa det er forbudt a ødeleggedem.
kurnllre\ et utenfor (iusseii. bevegerikke tlirekte
berort men det er knyttet en VISS usikkerhet
til Ina en i) lling i nacrl1cIcnat har en se for rexet.

PROTESTZ (se teqning C206)

Den planlagte traseen over Kjerringsundet krysser seilløp på ca 45 grader. (Kilde: Sjøkart) Min forståelse
er at spann må være > 3 ganger høyden over HAT. Ved 45 °, er bredde mindre enn 70 meter. Jeg kan

ikke se at risikoen for skipstrafikk som kan kollidere med brua er vurdert.

Har noen rapport fra Kystverket blitt offentliggjort?

Har Kystverket vurdert skipstrafikk, inkl. taubåter

med Iektere som har nød til å "zigg-zagg"under broen akseptabelt og fritt fra risiko?

PROTEST3.

Prosjektet utføres ikke i samsvarmed Rambøllrapport 23-01-23 (nå fjernet fra nettet)
Rapport kreativ fase Pare 5,6 Arkitektoniske

vurderinger

Rambølls første rapporten sier at:
”Landskapet

mellom

Grunnefjorden
Romsdalsfiellene

Otrøya i sør og Gossen i nord er spesielt

er det vid utsikt
iøst.
Gossen

til holmene
er lav mens

mellom
Otrøya

vakkert.

Frå Julsundet

og

øyene og innover
land mot
er høy og tydelig
markert
i fjord

Iandskapet. Norge har etspesielt fjord- og øy landskap
og som må forvaltes med en særskilt aktsomhet.

som er unikt i Europeisk

samanheng

Ved planlegging
og bygging
av ny veg og bruer mellom
øyer og holmer
i et slikt unikt
Iandskap
er det viktig å ha i minne de store verdier
dette landskapet
har for lokalbefolkning,
tilreisende
og turister.
Fjord med øyer er til rekreasjon,
attraksjon
som utsikt,
nytteverdi
trafikk
og nytteverdi
til turisme.
Det skal bygges
et anlegg som skal stå i minst 100 år.

Horisonten

må derfor

være så lang i forhold

til både nytteverdi

og estetisk

til

verdi.

Derfor må vei- og bru anlegget bli utformet slik at landskap og konstruksjonen
blir en
harmonisk helhet. Fremtidig bru på E 39 over Julsundet vil bli en hengebru. Det er også et
mål at bruene i området inngåri
en felles helhet.

Veílinja er studert med hensyn på estetikk og arkitektur
og ligger med minimale skjæringer
og fyllinger. På Otrøya vil det bli en skjæring mot vest som søkes minimalisert
og på
Aukratangen

bør fyllinger

Aukra ikke hindres
være lave,
landtunger

minimaliseres.

Spesielt

eller at det oppstår

unaturlige

ha slake skråningsfall
uti fjorden.

Det er tilstrebet
landkar. "

å etablere

og bli oppfattet

er det viktig

at synslinjer

voller i landskapet.
som

lange bruer på holmene

naturlige

som sikrer

øst - vest

Fyllínger

terrengformasjoner,

lave fyllinger

på

må derfor
som

og små

Med andre ord, (og vist på Rambøll opprinnelige rapporten figur 1 para 5,5 se vedlagt) følger terrenget

nøye. Aukra kommune bedt Rambøllå designedenne delen av traseen på nytt. Resultatet blir en
konstruksjon med den mest alvorlige miljøkonsekvensermulig for en uberørt delen av øya og negative
visuelle miljøpåvirkninger

sett fra alle kanter, øst, vest og fra sjøen.

PROTEST 4.

Fjerning av rundkjøring. Se også innvending tre.
Jeg protesterer mot fjerning av rundkjøringen p.g.a. rapporter fra Vegvesen er ikke offentliggjort og
Aukra Kommune har ikke gitt noen meningsfull forklaring på denne avgjørelsen under offentlige møter.

Enrundkjøring (eller andre kryssingav Rv217på dagensnivå) vil redusere den totale miljøpåvirkning av
den ny veien som er minst

5 meter over dagens terreng.

PROTEST5 (Se Qlan C2072

Jeg protesterer mot forslaget til den ny traseen Fv217 (Tangevegen) som introduserer fire nye svinger,
hvorav to er "blind" på en enkelt spor vei med møteplasser og vil føre til økt fare for trafikantene.

PROTEST
6 (SeQIanC207[

Jegprotesterer mot den foreslåtte endring av traseen for Fv217på grunn av unødvendige kjøp av tomt/
bruk av areal.

Merknad 1: Under folkemøtet ble vi orientert at Aukra Kommune planlegging personell var veldig
okkupert med å redusere mengden av land tatt til ordningen til et minimum.

Merknad 2: under folkemøtet, ble vi orientert av Aukra kommune planleggingpersonell at det ikke var
mulig for Fv217 å krysse under den nye veien med dagens kurs

Planen har blitt sett av en sivilíngeniørfirma
Fv217 ikke skal følge det nåværende kurs.

íStorbritannía.

på grunn av drenering hensyn.

Det finnes ingen tekniske grunn til at

PROTEST7 (se glan C207j

Skulle en sykkelveg forbindelse kreves fra den nye veien til Fv217, det bør være utformet er en
slik måte at det ikke fører til ødeleggelse av en familie gårdshus som har stått der i generasjoner
(Tangevegen 160)
PROTEST8 lstgfl

Mens støyvegger for å redusere veitrafikkstøy er nødvendig, bør de være gjennomsiktig eller
delvis gjennomsiktig miljøpåvirkning.

Selv om støymodell presentert på møtet virker korrekt, er det også urealistisk. Tangen er et rolig
hjørne av øya. Støy fra trafikk over broen vil bli hørt langs kystlinjen endrer hele karakteren av
denne delen av øya, spesielt for beboere som bor her og nyte den fredelighet på en fin
sommerkveld.
Hva skal Aukra kommune gjøre for å kompensere beboerne for DENNENEGATIV EFFEKTENFOR
LlVSKVALlTET?

Formell anmodning om å snakke på den lokale plankomitemøte

der prosjektet kan bli avgjort.

Hvis denne planen skal avgjøres av Aukra politikerne, hvorav ingen er imot planen, kan du ta
dette som varsel om at jeg ønsker å snakke på møtet i komiteen som denne søknaden er
forventet å være avgjort.
Vennligst gi meg beskjed så snart som mulig dato for møtet.

lDete Roberts

Figur

1: Mulig

utforming

av veglosninger

på Aukratangen

med viaduktlosning
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Crossing of Kjerrinsundet

Aukra - Midsund

I am a resident of Tangen and consider Norway to be the most beautiful country in the world. I
understand that time cannot stand still and infrastructure

projects are necessary. On a national and

regional level, infrastructure projects are designedto blend aswell as possiblewith the environment and
local nature.
Kjerríngsundet is a private venture driven by local business and is to be privately funded. The focus of the

schemeis purely on finding the cheapestsolution whilst showing no respect to

the local

environment.
The scheme will cause irrepairable and irreversable destruction of the island chain and sea—bedbetween
Aukra and Midsund and lead to the steady urbanization of a quiet rural community that has already
given up 10% of it's area to industry.
I have studied the plans closely with a civil engineer and so-called Town and Country Planners in the UK
and sent the YouTube video to several environmental

groups. Based on thier comments and my own, I

strongly oppose the scheme and present detailed objections as follows
Obiectíon One
The planned route over Kjerríngsundet is close to a protected coral reef. I object on environmental
grounds to the risk of damage to the coral reef during the filling of tunnel debris by accident or

contamination from small particles which may drift over the reef. Rambøllasssessthis risk asmedium.
This is entirely unacceptable and the route should be changed to avoid ANY risk of damage to the reef.
KIlde: Rambøll ROS 2015-09-15
Alle korallrev i Norge har et generelt vern

som gjør at det er forbudt å ødeleggedem.
Korallrevet utenfor Gossen, blir ikke direkte
berørt men det er knyttet en viss usikkerhet
til hva en fylling i nærheten har å si for revet

Obiectíon Two (see drawing C206)
The planned route over Kjerríngsundet crosses the seilingsløp at approximately 45 degrees.(source Sea

Chart) My understanding is that the bridge span must be > 3 times height over HAT.At 45 degrees,the
width is less than 70 meters.

l cannot see that the risk of shipping hitting a bridge pier has been

assessed.
Has any report by Kystverket been made public?

Do Kystverket consider shipping, including tugs with

med bargeszigg-zaggingunder the bridge acceptable and risk free?

Obiection Three.
The plan does not coform to Rambølls original report of:
Rambølls initial report says that the road will "ENGLISH TRANSLATION AVAlLABLE" in other words, (and

shown on their original report figure x.x) follow the terrain closely.Aukra kommune instructed Rambøll
to re-desgn this part of the route, the result being a construction with the most serious environmental

impact possibefor unspolit part of the island asseenfrom all aspects,east, west and from the sea.

Obiection Four.
Removal of roundaboat. See objection three.
I object to the removal of the roundabout as no reports from Vegvessen have been made public and
Aukra Kommune have not given any meaningful explanation for this decision during public meetings. A
roundabout (or any other crossing at Rv217 level) will reduce the overall environmental

impact of the

scheme

Objectíon Five(seeplan C207)
I object to the proposal for re-routingFv217

(Tangevegen) which introduces four new bends, two of

which are "blind" on a single track road with passing places and will lead to increased dangers for road

users.
Objectíon Six (seepIanC207)
I object to the proposed re-routing of Fv217

due to the unnecessary acquisition of land.

Note 1: during the public meeting we were told that Aukra Kommune planning personnel were very
pre-occupied with reducing the amount of land taken to the scheme to a minimum.
Note 2: during the public meeting, we were told by Aukra kommune planning personell that it was not

possiblefor Fv217to cross under the new road usingthe present course- in other words straight - due
to drainage considerations.
The scheme has been viewed by a civil engineer in the UK. There appears to be no technical reason
that Fv217 should not follow it's present course.

Objectíon Seven (see plan C207)
Should a cycleway connection be required from the new road to Fv217, it should be designed is such a

way that it does not lead to the destruction of a family farm housewhich hasstood there for generations
(Tangevegen 160)
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Aukra,06.02.2016
Aukra kommune

Aukraringen 25
6480 AUKRA.

KOMMENTAR TIL REGULERINGSPLAN KJERRINGSUND - 1. OFFENTLIGE
HØRING. KOMMENTAREN GJELDER FRA EIENDOMMENE 1/62 og 1/133 I
AUKRA KOMMUNE
Viser til utlagt forslag til reguleringsplan for Kjerringsund datert 21.12.2015.
Vi har følgende merknader:
A. Gjelder

eiendom

1/62 og eiendom

1/133

l. Gbr 1/62 ligger innenfor byggegrensen på 50 meter, som gjelder for fylkesveger,
jevnfør vegloven §29. Dette medfører restriksjoner som vi ikke har i dag.
Vi forutsetter at kommunen kaller inn til et møte for å få avklart dette spørsmålet med
grunneier før videre planarbeid.

2. GBR 1/133 berøres også av byggegrensebegrensninger på deler av eiendommen.
Det forutsettes at kommunen kaller inn til et møte for å avklare situasjonen med
grunneier før videre planarbeid.

3. Flytting av kryss ved Hukkelberg
Vi mener at krysset kan reduseres i omfang ved å flytte det vekk fra bebyggelsen slik
at eksisterende boliger i området ikke blir berørt.

B. Generelle

kommentarer

til planen

l. Traseen over Kjerringsundet.
For undertegnede virker det som vegtraseen over Kjerringsundet i liten grad har
underordnet seg terrenget. Dere bør justere traseen slik at inngrepet ikke blir så
omfattende.
Sikha AS
6480 Aukra
Telefon 71174081 /47354226
Email

(`,

l

2. Landingen av Kjerringssundvegen på Tangen.
Utformingen av vegen på Tangen virker dominerende og splitter opp bygden. Her bør
vegen senkes i terrenget med lokk over slik at bygda ikke blir delt.
De som bor på Tangen, bør ha adkomst til fylkesvegen i sitt nærområde. Å kjøre opp
til Hukkelberg for å komme seg inn på fylkesvegen bør være unødvendig.

3. Turornrådet

I plandokumentet Deres står følgende i tredje avsnitt pkt 4.2:
Strekningen fra Aukratangen til Aukra er av mindre verdi. Den går i myrområdet vest
for dagens veg til den treffer
216 ved Hukkelberget. Myrområdet har noen stier og
myrområdene

brukes i noen grad til multeplukking.

Opplysningene i planomtalen om at strekningen fra Aukratangen til Aukra er av
mindre verdi må basere seg på manglende informasjon.
I følge våre opplysninger og kjennskap til vårt nærområde passerer den nye
fylkesvegen et viktig turområde i Aukra kommune. Aukrasko gen med tilhørende
nærområde bør ikke splittes med en gjennomgående

veg som hindrer fii ferdsel. Det

bør legges lokk over vegen på en delstrekning slik at turgåere kan ferdes fritt i området
uten å måtte krysse fylkesvegen.

Vi forutsetter at det blir laget en konsekvensutredning i tilknytning til planen som vi kan
uttale oss til. I tilfelle det er laget en slik utredning ber vi om å få den oversendt til uttale.
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for Kjerringsundet.

Som en av de som blir mest berørt av den planlagte nye veien som kommer i land på Gossen,
reagerer jeg sterkt på forslaget til løsning som er lagt frem.

Jeg har vokst opp på Tangen, og i alle år har det vært sagt at det bare er et altemativ for bru
mellom Gossen og Midsund og det har vært på Tangeneset. Etter at bru-planene har båndlagt
Tangeneset de siste 30 år, så er det plutselig ikke dit broen skal komme likevel.
Jeg bygde hus etter å ha fått delt fra tomt fra min bestefars eiendom for 20 år siden. Grunnen
til at jeg valgte å bosette meg her på Tangen var den flotte utsikta i tillegg til en stor, fin og
sjønær tomt. Jeg har i dag utsikt fra Julsundet, langsmed Oterøya og utover mot Sunnmøre og
Harøya. Jeg ser havet utover og all båttrafikk i området, dette har for meg stor verdi og kan

ikke erstattes.
Hvis veien blir bygd slik som planen viser og passerer mitt hus slik som det legges opp til, vil
det føre til at jeg ikke vil se noe annet enn en stor steinfylling. For meg personlig så vil min
eiendom nå ha ingen verdi. Jeg kan ikke se for meg å fortsette ä bo her og hver dag se inn i
denne steinfyllingen og tenke på hvordan det var før.
Anleggsperioden gir også grunn til stor bekymring. Både vi og andre i området har
mindreårige bam og jeg undres på hvordan deres sikkerhet vil bli ivaretatt i denne perioden.
Stor aktivitet med anleggsmaskiner er ikke forenelig med trygge omgivelser for barn. Det er
ikke interessant for oss å bo i et anleggsområde med våre bam.
Jeg forventer at Aukra Kommune kompenserer for de tap som blir påført meg og min familie
og vil ikke akseptere armet enn full innløsning av min eiendom.
Aukra 07.02.16

Svein-Åge Raknes
Gnr 1 Bnr l48/Tangevegen 147
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1.Innledning
Det vises til offentlig høring av Reguleringsplan Kjerringsundet datert 20.

"‘“"”‘“*“
Astrid Bolstad
A
W

desember

Ingrid Heggdal Larsen

2015.

H f. i*“t ~V’: .fy

Med dette inngis merknader på vegne av Odd Kristian Ramfjord, innehaver av gnr
1 bnr 20. Vedlagt følger kart som viser hans eiendom.

2.Mangelfu1l informasjon om planarbeidet
Ramfjord har ikke har mottatt melding om oppstart av planen i henhold til plan og
bygningsloven

§ 12-8.

I mottatt varsel om offentlig høring er det kun vist til hvor plandokumentene er
tilgjengelig for grunneier.

Kommunens

opplysningsplikt

tilsier at både melding

om oppstart og høringsbrev bør formuleres slik at slik at personer uten innsikt i
plan- og bygningsloven og planterminologi forstår hvilke konsekvenser
planarbeidet har for deres eiendom. Det er tidkrevende og komplisert å sette seg
inn i skriftlig dokumentasjon og kartgrunnlag som ligger til grunn for
planforslaget. Ramfjord opplever det som uholdbart at en grunneier ikke får
tydelig og konkret informasjon om hvilke konsekvenser planarbeidet har for hans
eiendom.

3.Konsekvenser for Ramfjords eiendom gnr 1 bnr 20
Reguleringsplan Kjerringsundet får en rekke konsekvenser for Ramfjords eiendom.
Støy
Det er i planarbeidet

utarbeidet

en støyutredning

datert 14.09.2015 etter

Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442),sist revidert
02.07.2012.Hovedformålet med retningslinjen for behandling av støy i
arealplanlegging er å legge til rette for en langsiktig arealdisponering som
forebygger støyproblemer.

2-4
i
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I følge støyutredning er Ramfjords eiendom en av flere eiendommer innenfor gul støysone - en
vurderingssone hvor støyfølsom bebyggelse kan oppføres dersom avbøtende tiltak gir
tilfredsstillende støyforhold. Det er imidlertid kun Rarnfjords eiendom som Hi har fått
skjerrningstiltak i den foreslåtte reguleringsplanen. Manglende støyskjermingstiltak for denne
eiendommen er ikke begrunnet i planbeskrivelsen. Dette anses som et vesentlige brudd på
retningslinjene og en usaklig forskjellsbehandling av eiendommer.
Planforslaget fører til en betydelig utvidelse av veiarealet og økt trafikkbelastning. Som følge av
etablering av ny rundkjøring, vil veiarealet langs Ramfjords eiendom være en strekning hvor
kjøretøyene reduserer/øker

fart. Dette har stor innvirkning

på trafikkstøy og luftforurensning.

Ramfjord mener at også han har krav på støyskjerming for sin eiendom, enten i form av en
støyskjerrn eller 3lags vinduer på sin boligeiendom.
Støv under anleggsperioden

Planforslaget innebærer en omfattende anleggsperiode hvor Ramfjords eiendom vil bli berørt.
Planen bør inneholde bestemmelser

om grenseverdier

i forhold til støy, vibrasjoner og

luftforurensning under anleggsarbeidet, samt tiltak for å redusere disse ulemper i anleggsperioden.
Det vises her til retningslinjene for behandling av støy i arealplanlegging som nevnt ovenfor (T1442).Det er nærliggende å tro at manglende støysl<jermingstiltak under anleggsperioden vil føre til
brudd på folkehelseloven av 19.06.2009nr. 65.
S 11—Midlertidig anleggsområder
Det er i planen lagt opp til kombinerte formål hvor en stor del av eiendommen til Ramfjord vil være
midlertidig anleggs- og riggområder under utbyggingsperioden. Et 10 meter bredt belte langs hele
strekningen er avsatt til dette. Disse midlertid anleggs- og riggområder kan benyttes til all
virksomhet som er nødvendig for gjennomføring av tiltaket som f.eks. lagerplass, midlertidige
bygninger (brakker), mellomlagring og permanent lagrings av masser. For Ramfjord vil dette være
en belastning som kommer i tillegg til ulemper i form av støy, støv og saktegående trafikk under
anleggsperioden.
En eventuell regulering av Ramfjords eiendom til midlertidig anleggsområde vil gi grunnlag for
ekspropriasjon, jf. plan- og bygningsloven § 12-4 fjerde ledd. Oreigningsloven § 2 andre ledd fastslår
at et vedtak om ekspropriasjon ikke kan fattes uten at inngrepet "tvillaust er til meir gagn enn
skade”, og i lovforarbeidene til plan- og bygningsloven er det forutsatt at dette kravet også gjelder
vedtak om godkjenning av reguleringsplan. Etter Ramfjords oppfatning foreligger det ikke her slik
interesseovervekt.

Det stilles spørsmål ved behovet for anleggsbelte på strekninger med boligbebyggelse. Videre er det
urimelig at man skal bruke privat grunn til dette når kommunal eiendom er tilgjengelig i
umiddelbar nærhet. En kan ikke se at det er foretatt slike vurdering i planbeskrivelsen.
Sakutredingen

er således mangelfull.

S4—Bebvszgelseog anlegg
For feltet «o_OT» ska] bestemmelser til kommuneplan for Aukra gjelde. Dette er naboeiendommen
til Ramfjord. «o_OT» er i plankartet vist som «offentlig tjenesteyting». Det er i gjeldende
2
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kommuneplan for Aukra kommune ingen bestemmelser for områder med arealformål «offentlig
tjenesteyting». Bestemmelsen § 4 fremstår derfor som uklar og Ramfjord stiller spørsmål ved hva
arealet skal brukes til.
Byggegrense mot veg

I planbeskrivelsen pkt. 5.8 er byggegrensen satt til 50 meter i henhold til vegloven.
Ramfjord motsetter seg en byggegrense som vil begrense råderetten over egen eiendom. En
byggegrense på 50meter fra vei vil være et svært inngripende tiltak og klart føre til verdiforringelse
av Ramfjord sin eiendom. Uansett bør en vurdere å sette en smalere byggegrense som nevnt i
saksframlegg datert 02.12.2015.

4.Avslutning
Ramfjord ønsker støyskjermingstiltak for sin eiendom, enten i form av en lokal støyskjerrn eller 3
lags vinduer på sitt bolighus.
Ramfjord ønsker ikke at det skal fastsettes en byggegrense som reduser råderetten av egen grunn. I
så fall må det gis erstatning for rådighetsbegrensingen.
Ramfjord ønsker ikke at hans eiendom kan brukes til anleggs- og riggområder under
utbyggingsperioden. Dette må søkes løst på et annet og mer egnet areal.

Med vennlig hilsen
_` w j,

f N.

\ ggt.éétu x
Ingrid Heggdal Larsen
Advokatfullmektig
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